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Amerika'nın 
Teklifi Fırka grupuda vekiller izahat ver 

• • 

( 

1 

Jıl 
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Cbequers mülakatı çok şa
hııı dikkat bir netice verdi: A
ll:ıerika hükumeti, Almanya'nın 
1llınirat yükünü hafifletmek i
Çııı itilaf devletlerinden alacağı 
01aıı paranın bir sene tecilini 
leklif etmiştir. Reiaicümhur 
Miste.- Hoovel"in teklifine göre 
ı\ınerika temmuzdan itibaren 
bir sene Avrupa devletlerinden 
illa.caklarını istemeyecektir; şu 
'arıla ki Avrupa devletleri de 
bu zaman zarfında Almanya
Uan tamirat borcunu talep etmi 
~eceklerdir. 

I ~rnerika hükümeti bu teklifi 
c ıki noktııda harbi umumiden 
~ takip ettiği siyasetten ay
~~aktadır. Evvela Avrupa i~· 
eııııe karşı bir alaka göster•· 
roı-. Saniyen beynelmilel borç 
ar ile tamirat borcu arasında 
bir münasebet olduğunu kabul 
~diyor. Şimdiye kadar Amerika 
~iıkumeti, Almanya'nın itilaf 
de11Jetlerine vereceği olan ta
llıirat bedeli ile itilaf devletleri 
niıı Amerika ya verecekleri olan 
borçlar arasında bir münasebet 
olduğunu kabul etmemekte idi. 

Aınerikanın bu teklifi F ran· 
h•dan başka her memlekette 
~~sııü telakki edilmiştir. Filha-
1ka bu mahsup muamelesin

de Anıerikadan sonra en ağır 
~i.ik Fransaya tahmil edilmek
~edir. Amerika beynelmilel 

6 
urçları biı· se.1e tecil etmekle 

. tıııl!'ar i'.anJ: kadar bir para
~aıı va, ırc.çiyor. Fransa ise e· 

~tr .teklifi kabu~ edecek olurs!9, 
d llıılya,. 300 mılyon frank mık 
il'1nda Lir fedakarlıkta buluna 

taktır. 

İngijtere'nin Ba:four beyan
~'""eSinden beri borçlar hakkın 
• ı ~kip ettiği siyaset, Alman

)ild<lll ancak Amerikaya vere. 
teki nisbette tahsilatta bulun-

~ak o.lduğuna göre bu n:ıuame 
. de hıç bir şey kaybetmıyecek 
~~· ltalya ile Belçikanrn feda
i •rlıkları ise 1 O milyon frangı 
~11üz etmemektedir. Binaen
~ eyh Amerika istisna edilecek 
lırsa, Avrnpa devletleri ara· 

;
111da. en ağır yükü? F~a~•:~ya 
~hını! edilmek ıstenıldıgıne 

1111>he yoktur. 

.. Bununla beraber, F ransanın 
)1•razı mali ve iktisadi se~e~
erden başka mülahazalara ıstı
~at etmektedir. Fransanrn Ver 
1
'Y sulhundan beri takip ettiği 

11~aset Almanyayı zayıf bir hal 
~;bulundurmak gayesine ma
llftur. Fransa, bir takım Avru 

~a devletlerile imzaladığı mua

~:ıı~lerle bunu siyaseten temin 
dıı llııştir. Askeı·i noktai nazar· 
Ilı il Almanya'nın zaafı Versay 
_. llahedesinin tahdidi teslihata 
b~t .ahkamı ile temin edildiği gi 
~ ıktisaden zaafı da tamirat 

tcu ile temin edilmektedir. 

ılt, .o\ıııerikanın teklifi, doğru
l il doğruya Almanyanın ikti
e~~en ihyası gayesini istihdaf 
~ 1Yor. Fransanın iki buçuk ve 
I llıerikunın da 6 milyar frank-

~kfedakarlığından istifade ede 
olan yegane devlet Alman· 

:~'.': Bilhassa Mister Hoover, 
1\lı~ıni müphem b .. · şekilde 
ta dıdi teslibat meselesine de 
d~l>tetmektedir ki, ge,ek iktisa-
d 1 

\'e gerek askeri noktai nazar 
le'? F ransanın emniyet tedbir-

• ~ 111e alakadar birinci derecede 
e/llııııiyetli meselelere temas 
i 1Yor. İşte Fransızlar Hoover' 

1~ lek)ifini yalnız mali bir mah 
tj l> llıeselesi telakki etmedikle
ııı·lçindir ki bu kadar telaşa düş 

11tlerdir. 

~~ eklifin Fransayı müşkül bir 
ç .. 1Yete koyduğu aşikardır. 
1,llııkü bunu kabul etmek F ran 
Ilı llııı İşine elvermez. Kabul et-

' ııı~llıe~le de cihan efkarı umu
~- l'~sıne karşı, beynelmilel a

tf ~,~~ 1Ye müncer olabilecek bir 
•JP lııekYeti, ;a~i b~~ranı idame et 

'lııı llles ulıyetını omuzlarına 
1
§ olacnl<tır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Dahiliye vekili 
anlattı. ismet 

irtişa 

Paşa 
ve 
ve 

irtikap 
iktısat 

aleyhinde 
vekili de 

aınan 

izahat 
tedbirleri 
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Dün izahat veren vekillerden lktısat vekil Mustafa Şeref B. Adliy~ vekili 
Yasuf Kemal B. Dadiliye vekili Şükrü Kaya B. 

Halk fırkası Meclis grupu dün 
iki celse aktetmiştir 

Vekillerin cevabından sonra tayyare cemiyeti 
izahat vermiştir teşkilat hakkında • • re ısı 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

Sui istimali görülen memurların pençei kanuna tevdi edilmekte 
oldukları hakkında verilen izahat kafi görülmüştür 

bulunduklarını bir takım maadde ve 
delrule istinaden beyan etmi~ti.-. 

ANKARA 23 A.A - C. Halk 
Fırka11 Medi: grupu bugün saat 
10 30 da Afyon meb'usu Ali Beyin 
ri;aselinde içtima ederek öğl~den Teftişler 
evvel ve sonra olmak üzere iki celse Müleakıben Ma1iye Vekili Ab-
aktebnittir, Müzakere ruznamesine dülhalik Bey, Maliye hey'eti teftişi-
dahil olan mesai!: yesinin çok temiz ve faal bir hey' et 

1 -Afyon Karahİ•ar nttb'u&u Ce- olması itibarile muvnf(oki tli ıeftiş-
mN ve lıparta meb'uıu Kemal Tu4 Jer yapılmakta olduğunu ve geçen se 
ran Beylerin afyonun bugünkii va· ne mevkii tatbika konulan maliye 
ziyeti ve hükiimetin bu huıuıtr\ it- memurlarının idareten az.illeri hak-
tihaz etmek iıtediği tedbirler etra-

kındaki kanunun çok müfit neticeler fnda hükumetten ıual takriri. 
vermekte bulunduğunu ve tahakkuk 

2 - Manisa meb'uıu Mehmet memurlarının da yeni kanunlak"a 
Sabri Beyin irtiki.p ve irtişa aleyhin • 
de alınan tedbirlerin neler olduğu tevfikan vaziyetlerinin ıslah ve tahtı 
ve bu tedbirlerin ihtiyaca kafi gelip temine alınacağını beyan etmiıtir. 
gelmediği etrafındaki takriri. Tayyare cemıgeti hakkında Tayyare cemigeti 

3 - Tayyare cemiyeti tetkiliitın- izahat veren Fuat B. Bütün bu izahlar takrir sahibi 
da mahalli zikrolunan bazı sui. iati- ı Adliye.Vekil~ Bey •o.n üç sene zar grup tarafından kAfi görülmllttür. 
mailer hakkında yapılan takıbata fında adlıye muessesesrnde hakların Üçüncü takrire tayyare cemiyeti 
dair Gümüthane meb'usu Şevket da takibat yapılmış olan memurlar- reisi Fual Bey tarafından cevap ve. 
Beyin takriri, idi. , dan 7 isi müıtantik, üçü müddei u- 1 rilmiştir. Fuat Bey bu cemiyetin 

Af yon meselesi 
Birinci ıüalc Baıvekil Pa,a ve 

lktısat Vekili Bey cevap vereı-ek Ö· 
tederı beri afyon meselesi hakkında 
hükumetin takip ettiği hattı hareket 
ve mesaisini ve bu defa Cenevreye 
gönderilerı murahhasla.rımızın faali 
yellerini ve memleketın menfaatle
rini temine matuf olarak kendileri
ne talimat verildiğini ve konferan
sın devam etmekte olduğunu mufas 
sal bir surette izah etmitlerdir. 

Hükumetin bu hattı hareketi 
grupça müttefikan tasvip edilmittir. 

Vekillerin cevabı 
Diğer suale adliye, dahiliye ve 

maliye vekilleri Beyler tarafından 
cevap verilmiştir. 

mumi, h8kim ve aza olmak üzere an nasıl bir milli heyecan ve vatani 
cak 10 ki,inin mahkum olduğunu, hisle teşekkül ve inkİ§'lfa hatladığı. 
b.u ~u~usta icap eden esasi tedbirle- ru, ihtiyar olunan fedakarlık ve me• 
rın ıttıhaz kılınmış olduğunu, Tür- sainin milli mevcudiyette ıerefli bir 
kiye Cümhuriyeti adliyesinin ada- müessese haline geldiğini ve vaz ve 
Jeti temin ve kavanini tedvire kiifi tahsil ediJmekte olan iane ve reıiın
ehliyet ve liyakatta oldukları etra- ler vakit vakit halkın göserdiği ala-
frnda izahatı kafiyede bulunmuşur. ka ve gayreti vataniyeden doğduğu. 

Sui istimal nu izahtan sonra turada burada vu
Bilahare Dahiliye Vekili .Şükrü 

Kaya Bey dahi munhasıren küçiık 
idare İnzibat memurlarında görül
mekte olduğu dermeyan edilen suiis .. 
timal mesaili etraf;nda ittihaz kılr
nan tedbirleri ve tatbik edilen kanu 
ni icraatı tadat ederek Cümhuriyct 
devrinin her devirden daha temiz ol
duğunu ve memurlarımızın muvaf
fakıyetle i.mme işlerini idare ve asa 
Yiti muhafazaya muktedir olmakta 

kua gelen bazı yolsuzluklar ve suiis
timallerin şiddetle takip ve mahke
meye revdi edilmekte bulunduğunu, 
mtiesseıe te~kilitı ve müfettişleri 
vasıtasile her zaman takipten geri 
durulmadığını vak'afara ~ istinat e
derek uzunu uzadıya anlabnrştır. 

Takrir sahibi de diyor? 

Bir Sırp mektep gemi
si limanımıza geldi 

Bu izahata mukabil takrir ıahibi 
Şevket Bey (Gümüşhane), müesse 
senin bünyei asliyesinde değil, bazı 
mahallerde mevzii olarak vukua ge
len hadiselerin matbuatta ve halk li 
sanrnda mübalağalı bir surette de
dikodu mevzuu yapılmasına mey
dan verilnıiyecek surette tedabir a
lınmasmı kasteylediğini bildirmiıir. 

Neticede müzakereye mevzu 0 • 

lan meseleye dair tayyare cemiyeti 
reisi Fuat Beyin verdiii izahabn tat 
rninkir olduğunu, cemiyetin idare
sini muvaffakiyetle tedvir, ıuiisti. 
mali görülen memurların pençei ka. 
nuna tevdi edilmiş ve edilmekte ol
dukları hakkındaki izahatın kanaat 
bahf olduğunun reye konulmasma 
dair Edirne meb'usu Mazhar Müfit 
Bey tarafrndan verilen takrir reye 
vazolunarak müttefikıon kabul edil
miş ve içtimaa nihayet verilmiıtir. 

Dün limarıımıza gelen Sırp gemisi 
Villa Veledita namındaki çen sene de gene bu tarihlerde 

Sırp mektep gemisi dün sabah limanımıza gelmiş ve üç gün 
kaldıktan sonra avdet etmişti. limanımıza gelmiştir. 

400 tonluk ufak bir mektep 
gemisi olan Villa Veledita Sırp 
bahriye talebelerinin stajları i

çin tahsis edilmiştir. Gemi ge-

Villa Veledita Dolmabahçe 
açığında demirlemiş ve içinde 
bulunan talebeler öğleden son
ra karaya çıkarak şehri gezmiş 
IPrdir. 

intihar mı? 
Kadıköy orta mektebi tale

belerinden Muvaffak Efendi bu 
sene sınıf geçmediği için müte 
essir olmuş, evine: 

- "Badema beni hiç görme 
yeceksiniz, beni artık ancak 
Marınaranın mavi suları arasın 
da bulabilirsiniz,, diye bir mek 
tup bırakarak kaybolmuştur. 

Muvaffak Efendi o günden 
beri meydanda yoktur. Maama 
fih polis müdürlüğüne resmen 
bir müracaat vaki olmamıştır. 

- ·-·----
Müddeiumumilik tet-

kikata başladı . 
Bazı gazeteler arasında bir 1Imalı sözler söyleniyor Tarih ve ilim 

kaç günden beri çok çirkin bir .., ... 
0 

° • 
tarzda uz )'ıp gi~en ~e şahıs!a mugalata ve tezvıre alet edılemez 
rın şeref \"e haysıyetıne tevcıh B' lı - . 1 Falih R fk B 
edilen tecavüzkaranc neşriyat b" ırf kaç gudn edvvc_ t• ki 1 

' ey, 
. ır ı ras~n a emış ı : 

mü?~ei umum.iliğın nazarı dik "Dumlupınar ve Lozanı yapanlaı· 
katını celbetmış ve bunların tet ı başnnızdadır.Yaıamaktadırlar. Genç 
kikine başlanmıştır. tirler ve batımızda kalmalıdırlar.,. 

1 
Ammenin hukukuna taalluk ı Sinıi bir propaııanda ile devletin 

eder mahiyette görülüı-se ali- istinatga!ıı olan müeueseleri ve şah 

Müddeiumumi Kenan Bey 
kadarlar hakkında adli takibat 
icı·asına başlanacaktır. 

...... ·-··---
Prensesin 
Cenazesi 

Merhumenin cesedi 
dün Mısıra nakledildi 

Cenazeyi nakleden 
lzmir vapuru 

Cuma gecesi şehrimizde ve
fat eden valdei hidivi prenses 
Emine'nin naşı dün ihtifalatı 
liyika ile Mısıra nakledilmek 
üzere İzmir vapuruna konul-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Asılacak! 
Niyazi hakkındaki 
hüküm bugünlerde 
in/ az edilecektir. 

Bir tehevvür neticesi onbaşı
sını öldürmekle maznun Bahri
yeli Niyazi ile Hamdinin diva
nı barpçe idama mahkum edil
dikleri, bunlardan Hamdinin 
cezası Büyük Millet Meclisince 
faili asli olmadığından on beş 
seneye tahvil edilerek Niyazi
nin idam hükmü tasdik edildiği 
yazılmıştı. 

Tevkifhanede bir müddet aç 
lık grevi yapmak niyetile ken
dilerine veTilen yemeği kabul 
etmeyen Hamdi cezanın 15 se
neye indirildiği haberi karşııın 
da sevincinden ne yapacağını 
şaşırmış, bir vaziyettedir. 

Niyazinin idam hükmünün 
tasdikrndan henüz haberi yok
tur. 

Öğrendiğimize göre katil 
Niyazi hakkındaki hüküm asıl
mak suretile infaz edilecektir . 

Niyazi, mazbatası müddei 
umumiliğe usulen tebliğinden 
sonra Beyazıt veya Sultanah
met meydanlarının birinde ası
lacaktır. 

siyetleri baltalamakta olan bir mu
balif gazete bundan şu mana)'l çrlıa
nyor: Guya 14 milyon Türkün hiç 
bir ,ey bilmediği, memlekette iktısa 
~ maJi, idari, siyaıi ilimle müceh .. 
hez kimse olmadığı ve herke•İn de 
sükiit etmesi 18.zım geldiği, susma
makta ihanet olduğu iddia edilmiş. 

Bu safsatayı yazd•ktan ıonr~ bir 
alay hezeyana ilmi ve tarihi bir çeş· 
nİ verilerek, imalı bir takım sözleı• 
söyleniyor. Hakin fetihten, Napol
yondan bahsedilerek, Fransada Foch 
un, lngilterede Haicln neden Baş
vekil, Amerikada Ceneral Pershing .. 
in niçin Reisicümhur olmadığı so
ruluyor. Bu suallerin delalet ettiği 
mana aıik.irdır. Harbi kazanmak bat 
ka imit,memleket idare ebnek batka 
imiş. Harp kazanan bir kimsenin 
memleket idare edeıniyeceği hakkın 
da bir kaide konulmak isteniyor. 
Ve bu safsata da pya ilmi esaslara 
istinat ettiriliyor, Tarihten mi ... ller 
getiret-ek "Aemirilıa bunun için ebe
diletmiıtir .,, deniliyor. Bir takımca .. 
hillerin taı·İhten b11hıetmeai Jc:edile-

Politika 

Antalya meb'usu Dr. 
Nazili Şerif B. 

rin çaına§ır yıkamaıma benziyor. 
Sanki bu kadar misaller alınan A· 
merika tarihinde kumandanların ida 
re işlttini deruhte ettikleri vaki de
ğilmiş. Amerika, tarihinde iki büyul< 
muha.-ebe yapmıştır. Biri Ameril<aya 

(Devamı Sinci sahi/et~) 

Haraç 
Falih RIFKI 

Bilmem lstanbul'un o gün- ı ya toplayabilen herkese haraı: 
/erini hatlrlar mısınız? Hemen vermeğe mecburdur. · 
her semtin bir derebeyi vardı.. MahalJe beyinin bıçağı ye
Tütüncü, kunduracı, kahveci, rine, daha modern bir silah, 
bütün esnaf bu eli bıçaklımıı kalem ve dil geçmiş, zehic tor
haraçlısı idi. Şimdi bu tip kay basını size doğru uzatmışıın 
bolmuştur. Polis mahallede Devlethanesinin ve kendi ke
namus ve haysiyeti beklemek- senizin dibi görününceye k.1-
tedir. dar vereceksiniz. 

Fakat ahlaklar o kadar ça- Garp gazeteciliği kamusun 
buk kaybolmaz: Haraç ise en dan Türk gazetecJ/iğine ilk 
eski Osmanlı ananesidir. giren kelimeler, şantaj ve ı:s

Bugün bakarsamz, bir dos
tunuzun kaleminden akan me
dih edebiyatına mürekkep ye
tişmez. Siz iyisiniz, iırkamz 
daha iyi, hükumetinize ise di 
yecek yoktur. Bir istediği var
dır; emrini yerine getirmeğe 
muvaffak olamazsınız. Hemen 
ertesi gün, bütün hükümler 
tersine dönmüştiir; memleke
tin batıp gitmesine bir adım 
payı mesafe kalmıştu. Çünkü 
iktidar mevkii, yazı Yazan, söz 
söyliyebilen, iki kişiyi bir ara· 

kandaldır. 

iKi KONTROL 
Çünkü iki kontrol eksiktir: 

Kanun kontrolü ve efkarı umıı 
miye kontrolü. 

Kanun, hürriyet namına 
şantaj ve ıskandal yapıp, de
mokrasi namma, kendine el 
dokunulmamasını istiyenlerin 
nümayişleri karşısında şa~·ır
mış gibidir; Efkarı umumiye 
ise, bu adamlara, yalnız, biri-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Kollej talebesinin seyahati 

Dün Avrupaya hareket eden talebeden bir grup 
Arnavutköy Konstantinopl kollej talebesinden 23 Hanım 

başlarında bir l\liJ olduğu halde İtalya vapuru ile dün Avrupa 
seyahatine çıkmı§lardır. 

Kollej talebesi, Pire, N apoli, Marsilya, Paris ve Viyana ya gi. 
decekler, oradan Peıte tarikile döneceklerdir. 
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,. ~z•n: M. Yavuz M. Hoover'in borçların tecili hak- Sanayi müessiseleri 

usr v ın tuttugu han- kındaki teklifi Fransızları kızdırdı ·ı k · d ·· ·· t ·· ver ece prı .......... er 
çer yere uşmuş U "Bu Avusturya -Alman;a ittihadı teşebbüsünden 

<Evet bu kanı onun için akıttım .. sonra milli kesemize· vuku bulan bir tecavüzdür,, 

Bulgaristan da 
intihabat 

Mademki o kayboldu ,, 
Leyla oda ağlamağa başla- 1 raya tahammül edemedi: 

mıştı. 

1

. - Alçak müfteri! 
Hüsrev, Eleni'nin bir hafta. Diye haykırdı ve birden sinir 

danberi ortadan kaybolduğunu !eri gevşiyerek, İradesini kay- Milli blok en çok rey 

-

e "bette biliyordu. betti .. Yere diqüp bayıldı. 
Gece yarısı, kapısının önüne Gece yarısı, sarayın lot deh- • 

1 1. J • k 1 b h SOFYA, 22 A. A. - Veri-

kazandı 

r. ~li i> ağlama~ı onu çı gmca sev ız erı an ı ir faciaya sa ne o len reylerin adedi 1,234,000 i 
diğ'ne de!a! •t etmez miydi? luyordu. 

d bulmuştur. Bu reyler beş mü-
Lcyl.i bu hükmü ver ikten Cariyelerden biri, paditaha, 

him grup arasında tevzi edil
ıonra büsbü.ün hiddetlenmişti. Hüsrev'in vurulduğunu ve öl-

- İyi ki Eleni kayboldu.. mek üzere olduğunu haber ver miştir. 
Milli blok 590,000, hükumet 

Diye müteıe!li oluyordu. mişti. 
kovaliıyonu 417,000. Geçen in Bu esnad .. sarayın loş dehliz Sultan Mehmet, o gece, he-
tihapta 530,000 rey almıttır. 

leri arasında hazin bir inilti i•i- nüz·uyumamıftı. Odasında ki-• Komünist müstakil fırkası 165 
tildi.: tap okurken; Klio, hünkarın bin, sosyalist federasyonu 26 

- Ahhh ... Ölüyorum.. Can huzuruna girdi: 
bin sosyalist fırkası 25 bin, vi-

kurtaran yok mu? - Hüsrev'i vurdular, padişa liyet listelerinde tevzi edilen 
Bu ses Hüsrev'in sesiydi. hım! Onu, son nefesinde, gör- 229 meb'usluktan 150 :sini mu 
Biraz evvel sevgilisinin kapı- mek istemez miıiniz? balifet bloku, 68 ini hükumet 

ıı önünde ağlıyan Hüarev'ene Sultan Mehmet elindeki kita 
kovalisyonu, altısını müstakil 

olmu~tu? bı yere atarak gözlerini açtı: ı 
T amele fırka11 ve beıini de sos-

Leyli sür'atle sofaya koftu. - Hüsrev'i mi vurdular mı ya\ist federasyonu kazanmıt-
Hüırev, beş on adım ilerde, dedin? 

Yerde yatıyordu. - Evet paditahım .. Harem tır. 
Şurası kayde şayandır ki, vi· 

Genç kı:< yere eğildi. dehlizleri arasında, kanlar için l 
liyet iıtelerinde hiçbir meh'us 

Hüsrev'in elinde tuttuğu de yatıyor .. luk alamıyan sosyalistler, mer 
hançer yere dü~müştü .. Göğsü Sultan Mehmet yerinden kez listesinde meb'usluk tevzia 
kan içindeydi. kalktı: tına iştirak için lazım olan had 

Hüsrev gözlerini açtı ve kar- - Hüsrev'i kim vurabilir? 
dı asgariyi elde etmeye muvaf-

cısında Leyli'yı görünce: Klio, bu garip tesadüfün ken 
T fak olmutlardır. - Eleni bu gecede mi gelme didne veı·diği fırsattan istifade 

Bu suretle yeni mecliste bir 
di? ederek: 

d kaç mümessil bulunduracaklar 
Diye sordu. - Onu Leyli vurmuş, pa i-
Leyli başrnı salladı: ta hım! dır· 
- Bu gece de gelmedi.. Ve Dedi ve suıtu. Şimdilik tebeddül yok 

bundan sonı-a hiç gelmiyecek.. Sultan Mehmet, müstehzi na SOFY A, 22 A.A. - İntiha 
- Nerde olduğunu bilmiyor zarlarını Klio'ya çevirdi: bat kanunu mucibince vilayet 

musun? - Leyli adam vuramaz .. O- mahkemeleri, intihap neticele-
- O öldü artık, Hüsrev! Se- na iftira etme! ri hakkında beş gün zarfında 

nin ismini bir defa bile ağzına - Hüırev herkesin yanında hükümlerini vermeğe mecbur· 
ıılmıyan bu mağrur kadmı bu itiraf etti, Paditahım! Ağalar durlar. Merkez listesi meb'uı-
kadar çok mu seviyorsun? ve cariyeler hadiseye ıahittir.. luklannın tevzii azami 20 gün 

Hüsrev'in göğsünden fazla Bu esnada KlZlarağaaı telit- zarfında Sofya mahkemesi ta-
kan akıyordu: la huzura geldi: rafından yapılacaktır. Buna bi-

- Evet.. ve bu kanı onun -Hüsrev ölüyor, tevketlim! naen kanunen muayyen olan 
için akıttım .. Mademki o kay- Ne irade buyururlar? bu müddetten evvel kabinede 
boldu .. Ben de kaybolmalıyım.. Diye sordu. hiçbir tebeddüle İntizar edilme 

Leyla ditlerini gıcırdatarak Sultan Mehmet hayret ve te- mektedir. 
bağırdı: euüründen ne yapacağım şatır SOFY A 22 (A.A.) - İoti· 

- Beni hiç sevmiyor musun, mıflı. habat muhaliflerin faaliyetini 
Hüsrev? - Derhal en hizik hekimler- teshil eder mahiyette görünen 

Hüsrev gözlerini kapadı. le tedavisine ihtimam edilsin.. bir sükUn içinde cereyan etmiı 
Dudaklarının arasından tek Leylayı da zindana atınız! _ti_r_,.,.... __________ _ 

bir kelime itidildi: Dedi. i"'ogı·ıı·zıe- rı·n 
- Olüyorum.. Kızlarağaıı da, Hüırev'i Ley 
Hüsrev'in ilk feryadını 111- li'nın vurduğunu teyit edince, B J 

den cariyeler ve haremağalan padişahrn şüphesi zail olmuştu. orç arı 
birer birer odalanndan çıkıp Klio: NEVYORK 22 A.A.- Nev 
gelmeğe baılamıtlardı. -Cariyeniz, nasıl, yalan ıöy york Times'in Vaşington mu-

Hüsrev'i kanlar içinde yerde !emeğe cesaret edebilirim, de- habirinden: 
yatarken görünce korkup geri di Hüsrev'in bizzat kendi ağ- Ahiren vaziyette bir tahav-
çekl'ldı'ler. zından duydum: "Beni Leyla .. 1 h' 1 1 A 'k vu ası o muttur. men a, 

Leyla ayakta duruyordu. vurdu!,, dedi.. İngiliz borcunun faiz nisbetini 
Haremağaları (Levli.) nın Sultan Mehmet yerinde otu- tenzil etmek ve diğer milletle-

yüzüne bakarak: ramıyordu. Hareme doğru ko- rin faizleri nisbetine yaklattır-
- Ne var?.. şup gitmek ve (Hüsrev)i son mak hususuna kendi arzusu ile 
Diye sordular. nefesinde görmek istedi .. Fa- temayül etmektedir. 
Padişahın gözdesi mütehak- kat, padişah, Hüsrev'i çok sevi Bu sahadaki teklifler her ne 

kimsne bir tavurla bağırdı: yordu. Onu kanlar içinde yatar kadar henüz nazari iselerde 
- Önce Hüsrev'i kurtarınız. ken görecek olursa çok mütees mümtaz bir takım şahsiyetler, 

i-lesabı sonra sorarsınız! sir olacaktı.. İki defa kapıya M. Hoover'in harp borçları 
Hüsrev kendini yaraladığına doğru gittiği halde bir türlü so hakkındaki faaliyetinin İngiliz 

pişman olmuştu. faya çıkamamı§tı. borçları için tesbit edilmi§ o-
yarasını saran haremağaları - Hüsrev' e kıyan kim olur- lan faiz nisbetinin tadiline mü 

na: sa olsun, derhal boynunu vur- 1 ad bahşolacak bir esas te•-
d • b"I · ? a e • - Buradan geçeı·ken göğsü- uracagımı 1 mıyor mu. 1 kil edeceği fikrinde bulunmak-

me bir hançerin saplandığını Ve şiddetle Klio'nun kolun- tadırlar. 
g-ördüm ve derhal yere düş- dan çekerek: . .. Dün İngiliz sefiri ile hazine 
tüm .. Karşımda Leyla' dan baş - Koş, dedı, Husrev yaşıyor nazırı arasında cereyan eden 
ka kimse yoktu.. • mu .. Yoksa öldü mü? Çabuk an mülakat dolayısile bu görüşme 

Dedi. la ve bana haber getır! nin umumi iktıaadi vaziyet ile 
Leyla bu ağır itham ve ifti- (Bitmedi) beynelmilel meseleler hakkın-

Tayyareci Mis Ruth 
yolda 

NEVYORK 22 (A.A.) -
rayynreci Mis Ruth Nichollı 
yalnız başına Atlas Okyanusu
nu geçmek için giriştiği hava 
seyahatinin ilk merhalesi olan 
Saint John New-Bruns Wick'e 
gitmek üzere saat 15,22 de bu
radan havalanmııtır. 

Müstemlekat sergisi 
PARlS 22 (A.A.) - Pazar 

qünü müstemlekit sergisine 
girenlerin mikdarı 200,000 kişi 

i geçmiştir. 

Felemenk kraliçesi 
VERSA1LLES 22(A.A.)-

11t!lemenk kraliçesi Wilhelmi· 
~e, Chermeuse'deki köşkünden 
nüforakat etmistir. 

da olduğu söylenmektedir. İn
f ransada kral taraf- giliz borçlarının da müzakere 

tarlarının faaliyeti 
PARlS 22 (A.A.) - Acti-

on Française gazetesine naza
ran dün Mont - Renaud'de 20 

bin kişi toplanmış ve krallık 
taraftarı muhtelif hatiplerin nu 
tuklarını alkışlamıştır. 

Hava müddet rekoru 
ET AMPES 23 (A.A.) 

Tyayareci Bossoutrot ile Rossi 

dünya müddet rekorunu kırma 

ğa tetebbüs için dün saat 6,15 
te havalanmışlar ve 24 saat u
çuştan sonra hili tayaranları
na devam etmekte bulunmuş

lardı. Tayyareciler bu müddet 
zarfında 3000 kilometreden faz 
la vol almışlardır. 

edilmiş olduğu zannediliyor. 
Faiz nisbetinin tadili husu

sunun yekunu 8 milyar dolara 
baliğ olan birinci ve dördüncü 
Liberty istikrazlannın tecdidi
ne medar olacağı zannedilmek 
tedir. 

M. T ardieu ve cihan 
buhranı 

BELFORT, 22 (A.A.) -
M. Tardieu, layik mektebinin 
ellinci yıldönümü ve ayni za
manda ticaret odasının açılış 
merasimi münasebetile bir nu
tuk söyleyerek cihan buhranı· 
nın ne gibi şeylerden doğmuş 
olduğuna dair izahat vermiş ve 
netice olarak iktısadi kuvvetle
rin birleşmesinin F ransanın sa 
adet ve refahı için en mühim ve 
kat'i zaman olduğunu söylemiş 
tir. 

Teklif müzakerelere 
mevzu olabilecek mi? 
Alman gazeteleri teklifi mem

nuniyetle karşılamışlardır 

M. Borah 

PARIS, 22 A.A. - Bu sabah bü
tün gazeteler, M. Hoover'in Young 
plinı takı itlerinin tediyesi hususu · 
nun bir sene müddetle tehiri eklifi
ni tefsir etmektedirler. GneteJerin 
hemen hemen cümlesi, Amerikan 
teklifinin hayret uyandırdığ' ve her 
halde Franıa'nm bu bapta fikrine 
müracaat edilmemiş olduğu müta
leaaında bulunmaktadır .. 

Eugene Lavtier, L'Homme libre 
gazetesinde, kullanılmış olan usuli 
•'pek kalia." ıiye tavsif etmektedir .. 

Milli kese 
Mu"""1eyb diyor ki: 
"Bu, .... vullurya • Alman ittihadı 

tqebbüıijnden sonra milli kesemize 
vuku bulllll diier bir taarruzdur." 

L'Oeuvre gazeteıinde Jean Piot, 
fÖyle diyor: 

M. Hoover'in bu teıebbüıünü izah 
için tamamen ahliki vo i.licenabane 
hiuiyatti ba,ka bir takım esbap da
ha aramak icap eder. Fakat, dikkata 
pyan olan cihet ıudur. Mağrur A
merika, bahsetmekte olduğumuz ik 
tıaadi tesanüdün ehemmiyetini bir
denbire idrak ediyor ve ulüvvicena .. 
bın iyi bir it olacağının farkına va .. 
rıyor. Şimdi temenni edilecek cihet, 
Amerika'ya gelen bu fikrin yolunu 
alıp inkitaf etmesidir." 

İltiç tesirini gösterecek mi? 
Le Journal gazetesinde Saint·Bri 

ce, yazıyor: 
T ediyat, ortadan kaldırılnıam1ş

tır, ancak tehir edilmiştir. Amerika, 
istikbale elini kolunu ser~eıt b,ı,un .. 

1 
durmak iatiyor. Maamafılı taı: irat 
meıelesinin yeniden tetkik edilmesin 1 

den iclinap edilemiyeceği göze çaı·
piyor. Filvaki, iki şeyden biri. Ya 
ilaç, müessjr olmayacak ve ıkt1sadi 
buhran devam etmekte olduğundan 1 

dolayı gelecek sene tcdiyat bu sene. 
kinden daha imlcansız bir hale gire
cek ve yahut ilaç tamaınen teıirini 
gösterecek, o zan18n da bu ili.ca bit 
tabi devam olunacaktır.. 1 

O zaman önümüzdeki sene zttr
fında mühim müzakere ve münakaıa 
lar yapılacak ve bunların muvaffa
kiyeti hcrteyden evvel cihan buhranı 
nın teıkinine bağlı olacaktır. Ecbo 
de Pariı gazetesinde, Marcel Hutin 
diy.,.. ki: 

M. Hoover'in teklifleri hakkında 
mütalealarını serdetmek husuJunda 
bilba .. a salahiyet ıahibi olan htiku
met erkinından bir zat, Ameri.kAnın 
bir ıene müddetle harp borçları ile 
tamirat bedellerinin tediyesi buıu
ıunun tehiri ve bu suretle Alman
ya'ya müavenet edilmesi teklifini 
Fransa memnuniyetle kartılar, çün
kü Amerikanın bu hareket Alman
yanın iktısadi ,.e mali buhı-anını j .. 

zaleye medar olacak mahiyettedir. 

Pertinaks ne diyor? 
Ayni gazetede Pertinax, teklifin 

pek o kadar dürÜ•t bir şekilde yapıl
mış ve projenin aliıkadarların batın
da bir bomba ııibi patlamıı olcluğu 
mütaleasını serdetmektedir. 

Hemen hemen bütün gazeteler, 
teklifin ayni zamanda hem şarta tabi 
bulunan hem de hiç bir şarla mukay
yet bulunmayan tediyatı istihdaf et· 
tikten sonra Amerika'nın şarta tabi 
olmayan tediyal hu•uıunda alaka
darların fikir ve n1Ütaleasını alması 
lilzım olduğunu yazmaktadırlar .. 

Bir rahne 
Radikallerin naıiri efkarı olan 

La Republique ve L'Ere Nouvelle 

çeıinde büyük bir rahne açacağını 
yazmaktadn·:ar. 

L' Avcniı· gazetesinde 5enatuı, 
u Amerika'nın bizi ihtiyacımız olan 
birşeyden kendimizi mahrum etme
ie icbar eylemefe bakla yoktur." 
sözünü ili ve ediyor. 

Diğer taraftan bu teklifi Ameri
ka kona-reıi.nin lastik etmesi zaruri 
olduiunu naurı itibaı-e alan L'Ere 
Nouvelle oon derece ihtiyatlı hare
ket edilmeıi tavsiyesinde bulunuyor. 
Amerikan reisicümhurunun vaitleri 
üzerine bizim Almanya'yn müsbet 
menfaatlar bahfetmemiz iktiza edi
yor. Bu iıe Fransa için tehlikeli bir 
oyundur. 

Projenin lf!tkiki 
Maamaf~'l~ g:ız~teier u::;nımiyetle 

M. lloovet' in iılıcenaplığını taktiı· 
etmekte ve mütaı-ö.inilcyhin bu har·~
ketini Amerikanın Avrupayn karşı 
yeni bir siyasf!t takibine başlamış ol 
duğunu isb:ıt edecek. mühiın bir vak' 
a oiara!f kaydeylen1ektedil·. 

Gazeteleı·, tt:klifin gerek eıa:!a 
gerek yapıh~ı bakk,nda dormeyan 
ettik.leci ihtirazi kayitlere ve yaptık
ları tenkitl~ı·e ra~men Fransa hükü 
metinin Ameı·ikaa projeıinin nıev
zuu hakk:nda izahat ve tasrihat ta
Jep ctme~.c çaJışı-ıa:nnı teınenni hu
su&unda müttefiktirler ve bu proje
nin layik olJuğ•1 ehemmiyetle !etki 
ki l.izım geldiıjini ten1İn eylemekte 
dCrler. 

Fedakarlık 
t .a Republique gazetesi, netice 

olarak ıöyle diyor: 
Bizden talep olunaa fedakarlık ne 

kadar ağır olursa olsun, memleket 
bunu sulbü tarsin edecek bir vasıta 
olduğunu anlayacak olursa, kabul e
decektir. 

Petit Parisien yazıyor: 
Meıele karıştktır, tehlik~siz de

ğildir. Gayet İnce bir tetkike ihti
yaç göstermektedir. Mesele yalnız 
mail nokai na7.ardan tetkik edilme
meli, diplomatik. hukuki biı- ~iyasi 
nol<tai n .. zarlardan da tetkike tabi 
tutulmahd..-. 

Amerika reisicümhurunun tekJifi, 
bu hafta içinde hükC.metleı- iirasında 
mühim mü.Lake.rata mevzu tetkil e
decektir. 

Amerikada intibalar 
NEVYORK, 22 A.A. - Reımi 

muhafile nazaran, reisicümhur M. 
Hoover, harp borçları ile tamirat be
dellerinin hir sene müddetle mora
toriuma tabi tutulması hakkındaki 
eklifi üzerine gerek ,\rne.-dian ve 
gerek ecnebi matbuatında yapıbn 
tafsirleri memnuniyetle ' kar,ılamış
trr. 

M. Borah, şayet bir seneye kad'll' 
teılihatta kat'i !ah idat İc<a edildi
ğine ve tamirat meıeJeıi makul bir 
surette hallolund>.1ğu taktirde bunu 
büyük bir iktıoadi faaliyetin takip 
edeceği, ak•i taktirde yani ba,ka 
tetbirler ltthaz olunduğu suı ette uc 
ticede pek az ıalah temin edilebile
ceği veya hiç bir güna salih t~min 
olunamiyacağı mt.İtale..'1.a•nı serdet~ 

miştir. 

İngilizlere göre 
LONDRA, 22 A.A. - Hükümet, 

M. Hoover tarafmdan harp borçları 
ve tamirat bedeHeri tediyatının ta
tili hakkında yapılınıt olan teklifin 
kabinenin hafta ba~ı İçtimaında son 
derece dikkat ve itina ile tetkik edi
leceğini beyan etmiştir. 

Alman matbuatı 
BERLIN, 22 A.A, - Gazeteler, 

M. Hoover'in teklifini memnuniyetle 
karşılamaktadrr. 

Fransızlar tetkik ediyorlar 
PARIS, 22 A.A - Maliye nazm, 

Hoover notaıırun tetkikine devam et 
mektedir. M. Flandin ile M. Lava! 
ve M. Briand'm Amerikan notasına 
verilecek cevabın ana hatlarını ka
rarlaıtırmaları ve cevap projesinin 
öğleden sonra toplanacak olan naZll'• 

lar mecli1-İnde tetkik ve münakaıa 
edilmesi muhtemeldir. 

M. Mac Donald'ın beyanatı 
LONDRA, 22 A.A. - Avam ka

marasında M. Baldwin M. Mac Do
nald'dan M. Hoover'in teklifi karşı
sında hükumetin ne gibi bir hattı 
hareket ittihaz edeceğini ıornıuş
tur. 

M. Mac Donald, Amerika reiai
cümhurunun beyanatını hükUmetİn 

Kanunun tatbikine dair olan talima~ 
naınede tadilat yapıldı 

ANKARA 23 (Telefon) -
Teşviki sanayi kanununun 11 
inci maddesi mucibince mües
sesatı sınaiyeye verilecek prim 
ler hakkında kanunun sureti 
tatbikına dair olan talimatna
menin ikinci maddesinin '!U şe
kilde tadili heyeti vekilece ta
karrür etmiştir: 

Madde 2 - Birinci madde
de yazılı müesseselerin primler 
den istifade edebilmeleri için 
müesseselere gönderilecek olan 
imalat beyannamelerinden üç 

nüıbuını silintei olmaksızın 

doldurup senei maliyenin h" 
romda nihayet 3 ay zarfı 
memleketin en bi<yiık mülk 
amirine vermesi şarttır. u 
yannameler miı! ·iye amiri 
tarafmdan 3 gün zarfında 
hakkuk idarelerine tevdi ed" 
cektir. Tahakkuk idareleri 
talimatname ahkamı dairesi 
de nihayet 15 gün zarfında 
kikatmı ikmal ederek primd 
istifade eden ve etmeyen i 
lat mikdarını tefrik ve beyan 
me zirini tasdik ederek doğ 
dan doğruya İktısat vekile 
ne göndermeğe mecburdur 

Evkaf müdürleri arasında 
ANKARA 23 (Telefonla) - Evkaf tetkiki hesabat ve biil 

tubesi müdiriyetine muamelat müdürü sabıkı Hakkı, muanı 
melat merkez muhasebesi müdiriyetine hesap i•leri müdiri sa' 
kı Ahmet Hamdi, vakıf emlak müdiriyetine hesap işleri müd 
muavini sabıkı Kenan, Siirt Evkaf müdiriyetine Tokat Ev 
müdürü Reşit, Muş evkaf müdiriyetine Siirt Evkaf müdiri 
lip, Tokat müdiriyetine Kayseri müdürü Rifat, Muğla müdiri 
tine Kocaeli müdürü Jsmail Hakkı, Kayseri müdürlüğüne 
Denizli evktf müdürü Tahir Beyler naklen tayin edilmiılerdi 

Aksaray maarif müdürü 
ANKARA 23 (Telefonla) - Aksaray maarif müdürlüğüı 

Muş maarif mudürü Hayri Bey tayin edilmiştir. 

Fenni terakkilerden istifadeyi temin 
ANKARA 23 (Telefonla) Ecnebi memleketlerdeki fenni t 

rakkilerden istifadeyi kolaylaştıracak olan ilmi, fenni ve ed 
eserl~.·in posta ücretlerinden tenzilat icra11 suretile memleket 
mize girmelerini temin için poıta ittihadına dair Londrad 
tanzim edilmiş olan 1920 tarihli mukavelenin 93 üncü madd 
hükümlerinin posta idaremizce de tatbikı heyeti vekilede taka 
rür etmiştir. 

Japo n ordusunda tensikat yapılıyor 
TOKYO 23 (A.A.) - Orduda tensikat ve tadilat icrası 01 

ıelesile mCfgul olan komisyon bu huıusta hazırlamakta olduiı 
projeyi ikmal etmiştir. Bu projede üç askeri fırkanın lağvı " 
geri kalan 14 fırkanııı üçer piyade alayından mürekkep olma• 
e~ası kararlaştırılmıştır. 

Ta11gareci Mis Ruth düştü 
SAiNT. YOHU NEW • BRUNSWİCK, 23 (A.A.) - TıoY 

reci Mis Ruth Nichols Atlas Okyanusunu geçmek üzere çıktııl' 
seyahatin dün ilk merhalesini bitireceği sırada yere düşmüştü' 
Mis Ruth yaralanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır. Vücudünde 
hasıl olan yaradan mw:tarip bulunan Mis Ruth'un rontkende 
muayenesine lüzum görülmü~tür. 

Atlas Okyanusunu gecmek • • 
ıçın 

bir teşebbüs • 
yenı 

ROOSEVEL TFlELD ''New. York,, 23 (A.A.) - Tayf' 
reci \Viley Post ile Gatly bu sabah Terre - Neuve adasınd~ 
Harbour • Grace'a gitmek üzere havalanmıtlardır. Oradan ha"' 
tarikile Londraya gitmek üzere deı·hal hareket edeceklerdir. T•Y 
yareciler 25000 mil imtidadında olan bu mesafeyi 7 günde ~ 
10 merhalede katedecekleri ümidinde bulunmaktadırlar. Tay)'' 
reciler bu seyyahatlerinde Berline, Moskovaya ve Siberya ile 
Hindistanın bir çok ye.-lerine uğrayacaklar, sonra Alaska tarı• 
kile Şikagoya döneceklerdir. 

-
Haydutlar karşısında ! "Kızını yatakta 
lZMlR, 22 - Yedi müsellih •• • 

haydut, Aydın vilayetine tabi g·oremeyınce .. ,, 
Fah .a köyünde molla Süley- lkı· maskelı· se···serı· kııı 
man efendinin evini basarak " 
üçü karısına, diğer üçü karde- nasıl kaçırdılar? 
sine tecavüz etmişlerdir. İZMlR, 23 (Husuıi) _ Qe-

Bu sırada biri de Süleyman E- ce yarısından sonra Seydikiİ'. 
fendiyi sıkıştırmış ve para iste · yünde bir vak'a olmuttur. 11" 
miştir Bu korkunç boğuşma es maskeli serseri Seydiköyde 6t 

d. S"\ Ef d' b" kir efendinin evine merdi\fel' 
nasın a u eyman en ı ır ku k k F od ıı• . . . rara ızı atmanın ası 
aralık kendısını kurtarmış, du- girmi• ag" zını mendille tık•• 

d k. "f · • k k hay " var a ı çı tesını apara : mak suretile kaçırmıtlardır .. 
dutlardan birini ölürdmüş, hı- Hüviyetleri meçhul olan bu il41 

rini ağır yaralamıştır. Atet kar serseri aranm "? ise de bulun•· 
şısında diğer beş haydut muka mamıştır. 
bele imkanını göremiyerek kaç Fatmanın babası Bekir efefl' 
mışlardır. di hadiseyi şu suretle anlatnııı1' 

tadır: 

ğunu söylemittir, 
M. Baldwin ve M. Lloyd George, 

M. Mac Donald'ın mütaleasına itti
rak etmifl.,rdir. 

M. Young ne düşünüyor? 
VAŞiNGTON, 22 A.A. - M. 

Daveı, Reiıicümhur M. Hoover'in 
teklifinden bahsederken bunun iıti
§Breler neticesinde uyuşulmut olan 
muhtelif fırka reiılerinin mütterek 
noktai nazarına tercüman olduğunu 
söylemittir. 

M. Y oung iıe bu teklifin yer yü
zündeki demokratların kaffeıinde İ· 
timadın iadeıini iıtihdaf etti"in" " 

- Köpeğin havlaması üıl" 
rine uyandım. Dışarı çıktııll' 
Bir su içtim. Yatağıma döne<· 
ken F atmanın odasını açtııJI' 
Kızımı yatakta gönneyincepeıı 
cereden başımı uzattım. Du"'' 
ra dayalı bir merdiven gördiitll' 
Kulak verdim. Uzakta bahçe
den kızımın feryadını duydıııı'' 
Derhal jandarmaya haber ver· 
dim. Taharriyat yaptık. Bul•' 
madık. Jandarma takibe devııl" 
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aç sandık afyon ihraç • 
Ekonomi Sür'at Bt!Iediyede 

Türkiye' den ne kadar 
afyon ihraç edilecek? 

---.--

Kayıt muamelatı 
azaltılacak 

Evrak işlerinde yeni 
usuller .. 

Solaryumpalas davası. 
Teftiş 

Karışık 
Tahlil neticesinder 

Davaların dosyaları n~ çıktı? 
tetkik ediliyor 

300 nümune gayri 
muvafık bulundu Italya, Yugoslavya ve Belçikada Ankaradan gelen haberlere 

göre itlerin çabuk görülmesi 
hakkında mevcut talimatname
nin tamamen tatbik olunabilme 
si için Dahiliye vekaleti kayıt 
muamelatını azaltmağa karar 
vermiıtir. 

Karar önümüzdeki perşembe 
günü verilecek 

Kaymakamlıklar da 
teftiş edilecek .Geçen ay zarfında belediy .. 

sıhıye müdürlüğü bin mevad 
gıdaiye nümunesi tahlil ettir 
miş neticede bunlardan 300 ke 
darının gayri muvafık ve mağ 
fUf olduğu anlatılmıştır. 

üç fabrika açılıyor 
Salaryumpalaaı başkasına i- yen şahitlere tebligat için mu

car, yediemin ile idare ve bu su hakeme diğer bir güne kalmış· 
retle vaziyetlerinin icap ettirdi tır. 

Mülkiye müfettişleri beledi
ye heyeti fenniye Ye muhase
besindeki teftitlerini ikmal "' 
derek umuru hukukiye müdiri
yetini teftişe batlamıılardır. 
Belediyenin şimdiye kadar ali 
kadar olduğu bütün davaların 
dosyaları tetkik edilmektedir. 

İhracat ofisine ıelen mallı.
(. lılata naıaran Cenevre afyon 
8 konferansında eniden mevcut 
e- llra ilaveten iıç fabrika daha 

•çılmasına karar verilmittir. 

1 
ll.u fabrikalardan biri İtalyada, 
~·~erleri Yugoslivya ve Belçi
"8da çalıtacaktır. 

· Bu suretle adedi on biri bu
~•cak olan afyon mürekkebatı 
lbrikalannm ihtiyacının yüz

de sekseni Türkiyeden mübaya 
l edilecektir. Bütün dünya u
llıllıni sarfiyatı 3000 sandık tah 
illin edlldiiine nazaran bize dü 
~en hisse 2400 sandık olacaktır 
lialbuki Türkiyenin senevi af
Yon istihsalatı takriben 4000 -
Sooo raddesindedir. 

Bu vaziyet karşısında alaka 
dlrlar tarafından verilen mallı. 
~lta göre afyon ziraatinin tah 
dıdi muhtemel görülmektedir. 

Yumurtaların dam· 
galanması 

Romada 11 haziranda yu
e ~llrtaların damgalanması hak

nda tetkikatta bulunmak üze fl bir konferans toplanmıştı. 
d il konferansa memleketimiz 
•vet edilmediğinden ihracat 

bfisi konferansın müzakerat za 
/tlarını tetkik etmek üzere ge 
•rtıniştir. 

, C.österilen alakayı nazarı dik 
~~te alan konferans riyaseti ay 
111 maksatla Brükselde toplana 
tak olan konferansa Türkiyeyi 

Sevahili mütecavire 
vapurları 

Şirketlerin birleşmesi 
kabil mi? 

. Şehir meclisi azasından Av
~1 Bey yeni bir fikir ortaya at· 
1· A.. vni Bey limanda sevahili 
lı_ıiitecavireye vapur itleten üç 
!'tketin yani Şirketih~yriy~, 
.~Yrisefain ve Halicin bırleştı· 

~.lıtıesini münasip görmekte
•ır. 

f· Bu hususta .alikadadarın 
•kir ve mutalealarını sorduk. 

de davete karar vermi9tir. 
gelecek konferansta müzake 

reye esas olmak üzere ofiıten 
bir rapor istenmi9tir. Bu rapo
run hazırlanmasına batla.nD!:ıt:. 
tır. . ; 

Pamuk fiatları 
Pamuk fiyatları son zaman

larda epey düımüştür. Geçense 
neki fiyatlardan bu seneki fiyat 
lar 20. 25 kurut noksandır. 

Fakat söylendiğine göre pi
yaaayı yükselir ümidile zürra 
malı elinde tutmaktadır. 

ği surette hareket etmedikleri S 
iddiası ile zan altına alınan ikin abık Musul meb'usunu 
ci hukuk mahkemesi azasından öldürenin muhakemesi 
Mithat ve ba!kitip Macit Bey Sabık Musul meb'usu Nuri 
)erin muhakemelerine ağır ceza 
da devam edildi. Beyi öldüren Arnavut Hacının 

Dünkü celsede davavekiliHay muhakemesine dün ağır ceza 
ri Bey iddiasını, maznun vekil- mahkemesinde devam edilmiş 
leri Kenan Ömer ve Mustafa ve bazı şahitlerin ifadeleri o
Adil Beyler müdafaalarını yap kunmuştur. 
tılar. Okunan ifadelerden bir dok-

M h k tora ait olanı bilhassa şayanı 
u a eme karar için per- dikkatti. Bu zat Nuri Beyin öl· 

Vekalet evvela memurlarını 
azaltmış, bir çok defterleri kal
dırarak bütün muamelatı, varİ· 
de, sadire, kontröl ve zimmet 
namile dört defterde toplamı§· 
tır. Bizzat evrak şefi tarafından 
tutulan kontröl defieri, vekile 
te gelmiı ve cevabı verilmemit 
bütün evrakı derhal gösterecek 
şekilde tanzim edilmiştir. Her 
şube ve her masa gelen evraka 

_.,, -=-=-=-=-=-=-=-===-•=•-===--=-• 24 sat zarfında cevap vermeğe şembeye kalmıştır. mezden bir az evvel kendisine 

Çamur Şevketin katili "Beni Hacı vurdu,, diyebildiği 
Kambiyo Borsası 
~ == = 
lsterlln 1030,00 l{uron 15,95,00 

Dolar 0,47,10 Şlllng 3,86,00 

Frank 12,06,50 Pezeta 4,86,50 

Liret 9,02,25 R. mark 1,99, 

FrankB. 3,39,50 Zloti 4,20 

Drahmi 36,42,00 PengU 2,70,50 

Frank 1. 2,43,62 l..ey 79,3S 

l..eva 65, 10, Dinar 26,66,25 

Florin 1,17,37 Çervoneç 1088 
- - ~ - --~ 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

908,00 
53,00 

262,50 

Esham ve Tahvilıitın ııevı 

istikrazı dahili 
DUyuau muvabbade 
ikramiyeli Demlryolları 

95,75 
71,50 
4,00 

Kaçak rakı 

J 

mecbur bulunmaktadır. 

Bu mecburiyet için otomatik ı• Çamur Şevketi öldüren Ala- ni kaydetmektedir. Gerek bu 
ve saatli bir damga, kullanıldı- eddin ile cürüm asarını gizle- zatın ve gerek şifahi ifa.delerine 
ğı zamanı kendiliğinden kay- ı mekle maznun Fatm Sıdıka- lüzum görülen diğer iki şahidin 
detm.~kt~İr. lMakkbul bir sebe- 1 nın muhakem~sine dü~ ağır ce celbi için muhakeme başka gü
be mustenıt o ma sızın muame zada devam ed"I · ı . ne bırakıldı . 
1• 'k · l · · b • ı mış ve geme 
atı gecı tıren enn ınzı atı ce- mriiiim!iiii;::=====:::;;~=====;:;;;;;;:~=====;;;:;zalara tabi tutulması mukarrer 1 

dir. 
Maarif vekaleti de evrak işle 

rini bu şekilde tanzim etmiş ve 
çok muntazam bir şekle koy
muş bulunmaktadır. Dahiliye 
vekaleti bu tecrübenin neticesi 
ni bütün vekaletlere, tatbik e
dilmek üzere, tamim tasavvu
rundadır. 

Maariflt! 

Darülfünunun 
yeni bütçesi 

Muammer Raşit B. in 
avdeti bekleniyor 

Darülfünun bütçesini Anka-
rada müdafaa etmek ve izahat 
vermek için Pariste bulunan 
Darülfünun emini Muammer 
Raşit Beyin avdet etmesine in 
tizar edilmektedir. 

Eve zorla girmek 
isteyenler yakalandı 

Nuriye Hanımın evine baskın ya
panlar 1arasında dargın 

bulunduğµ kocası da var! 
Demirtaş mahallesinde De

veoğlu yokuşunda 8 nupıaralı 
evde oturan Nuriye Hanım ev 
velki gece 5 erkeğin baskınına 
uğramış, feryat ve istimdat e
derek komşularının yardımı i
le kurtarılmıştır. 

dıköy vapurunda lotarya ile ku 
mar oynamakta iken görülmüt 
yakalanmış, Karakola götürü
lürken memura da kendisini 
serbest bırakması için bir lira 
teklif etmittir. 

Vartan hakkında kumardan 
ve rüşvet teklifinden dolayı ay 
n ayrı iki zabıt varakası tutul
muştur. 1 

Emin vekili Mustafa Hakkı 
Beyin Ankaraya hareketi mev-

1 zuu bahis değildir. 
'1l Muammer Raşit Bey yakın
ı da şehrimize gelecek ve derhal 

Ankaraya gidecektir. 

Nuriye Hanımın evine bas
kın yapanlar darıpn bulunduğu 
kocası Erzurumlu Hsaanla Ha 
sanm arkada,Iarı Musa, Cemal 
Halit ve Osmandır. Çolak Hayri 

Bu meyanda kaymakamlık
lar da tefti şedilmektedir. 

Gene ihtilaf 
Stadgum işi henüz 

neticelenmedi 
Şehir stadyumu yapılmak Ü· 

zere belediye tarafından satın 
alınacak olan yorgancı bahçesi 
sahiplerile çıkan bir fiyat ihti
lafı yüzünden bir türlü istim
lak edilememektedir. Bahçenin 
sahipleri 100 bin lira istemek
te, belediye ise ancak 55 bin li· 
ra verebileceğini söylemekte· 
dir. 

Bu husustaki muamele bu 
pazarlık ihtilafı yüzünden atıl 
kalmıştır. 

Sporcular stadyum yerinin 
bir an evvel istimlaki lehinde 
belediye nezdinde teşebbüaatta 
bulunmağa karar vermişlerdir. 

Belediyede su yok 
Belediyede üç günden beri 

terkos muslukları akmamakta· 
dır. Terkos şirketinin satın a
lınması arifesinde bilhassa be
lediyede suların akmaması ga· 
rip görülmüş ve bunun sebebi 
şirketten &0rulmuştur. Şirket ' 
bu civarda bir borunun patladı 
ğı cevabını vermiştir. 

Karışık sular 
Karakulak suların son za

manlarda diğer bazı fena sular 
la karıştırarak satılmakta oldu 
ğu belediyenin yaptığı bir tef
tiş neticesinde anlatılmıttır. 
Böyle karışık sulardan mühim 
bir mikdar müsadere edilmiş
tir. 

Badema maden sulan daha 
sıkı bir kontrole tabi tutulacak 
tır. 

Bütün tedbirlere rağmeı . 
y~ğ tağ9itinin önüne geçme! 
bır türlü kabil olamamaktadır. 

Ölü kemik!eri 
Mezarların açıldığı 

doğru değil 
Bir kaç günden beri bir sa 

hah gazetesinde mezarların aç 
larak ölü kemiklerinin çıkarıld 
ğı ve Avrupaya satıldığı yazı. 
lıyor. belediye bu neşriyat üzt 
ri.ne tetkikata başlamış, fakaı 
hıç bir yerde İnsan kemiğine b 
le tesadüf edilememiştir. 

Belediye erkanından bir zat 
bu hususta bir muharririmizc 
şu izahati vermiştir: 

- Avrupaya satı lan kemik!• 
rin bir tonu üç liraya satılma~ 
tadır. Halbuki bir ton insan kl 
~iği toplamak üç liraya değeı 
hır şey değildir. Çünkü bir tor 
kemik İçin askari 100 • 150 rot 
zar açmak lazımdır. Tabii bıı 
da maddeten imkansızdır. Me
zarlıkların bekçileri de vardır. 

Norveç darülfünun 
luları şehrimizde 

Talebe dün has!ancleri 
gezdiler 

Otomobille seyahate çıkar 
Norveç Dariılfünunlularındaı 
mürekkep bir kafile sehrimizt 
gelmittir. . 

Norveç tıp fakültesi son sı 
lar dün tehrimiı<de:O hsttahs0< 
leri gezerek tetkikacta bulun 
nıf talebesinden olan bu seyyal 
muşlardır. 

Norveçli tıp talebesi Lilha. . 
sa Gülhane askeri Lastahane 
ve tatbikat mektebinin her ta 
rafını gezmişler ve kendilerine 
şayanı dikkat bazı has•alık va! 
aları hakkında malumat veril 
miştir. 

Şirketihayriye müdürü Yu· l 
'tıf Ziya Bey demektedir ki: 

bı--.. Evvelce de bir mün~s~ 

1 
tle söylemiştim ki bu fıkır 

.albikat sahasına konulmamak 
/~ttile parlaktır. Fakat tatbi
~t sa.hasında ne netice v~rir 

.j Tahlisiye idare-
1 sinin bütçesi 

Bütçenin tasdikı için bir 
müddetten beri,Ankarada bulu 
nan Tahlisiye umum müdürü 
Necmeddin Bey avdet etmiştiı·. 

Bunlar zorla Nuriye Hanı
mın evine · girmek istemişler, 
fakat muvaffak olamamışlar, 
evin kapıunı, cam1111 çerçevesi 
ni kırarlarken yakalanmışlar
dır. 

Sütlüce halkına geç· 
miş olsun 

Norveçli Darülfünunlulaı 
gezdikleri Türk müessesatı sıl 
hiyesinden ı:ok iyi intibalarlt 
ayrılmıtlardır. 

İkinci ceza mahkemesince 
ihzaren celbine karar verilen 
maruf sabıkalı Çolak Hayri 
hakkındaki ihzar müzekkeresi 
henüz polis müdoürlüğüne gel 
memiştir. Bazı gazeteler Ço
lak Hayrinin polis tarafından 
aranıldığı halde bulunamadı- Adanada bir üfü-

d~ııu tahmin etmek güç değil-
ıt. ,, 

l'İııSeyri~efain ise böyle bir fik
~ olması ihtimalini de kabili
tııeti tatbikiyesini çok uzak bul 
•ktadır. 

Ilı lialiç tirketi komiseri Mah
ltt Bey de demi9tir ki: 

h· .._Bu her sene ortaya atılan 
it fikirdir. Fakat olması ihti

llıali var mıdır?" 
Belediyeye geçerse 

it Belediye mahafili ise bu me
bııleyi şahsi mütalea olarak ka 
l 1 t:tmektedir. Bu hususta be
~diyede hiç bir tetkikat yapıl-
adığı beyan edilmektedir. 

ltalyan seyyahları 
gittiler 

~ld Şehrimize geldiğini yazmış 
~ 1 ıığumuz İtalyan Lega. Na
,: bahri cemiyetine mensup 
~· ~Yahlar, dün motorla Boğa
~ç1tıde bir gezinti yapmı9lar
f t. Ve akıam da şereflerine se 
'r ~ et tarafından T arabyada T o 
li~tl~Ya.n otelinde bir ziyafet ve 

1 lıııttir. Seyyahlar dün gece 
'at y· · d'" İ 1 tıı . ırmı ortte ta ya vapu-

di •le Pire'ye hareket etmişler 
lıı,r~ Seyyahlar İstanbulu çok 
~enınitler ve Türkiyeyi ziya 
'tinden pek memnun kal-

Kaçak rakı imal edilen ev 
Dün Müskirat muhafaza me 

murları Beyoğlunda bir kaçak 
rakı imalatanesi bulmuşlardır. 

Beyoğlunda Kalyoncu Kul
luğunda ara sokaklardan birin
de bir ev vaki olan ihbar üzeri
ne aranmış ve evin zemin ka
tında hali faaliyette ufak bir 
kazan bulunmuştur. 

Kazan, bir inbik ve bir kaç 
binlik rakı müsadere edilmiş-
tir. 

• 
Posta işleri müdürü 

geldi 
Posta işleri müdürü Yusuf 

Bey dün şehrimize gelmiştir. 
Yusuf Bey dün bir müddet pos 
tada meşgul olmuş ve bundan 
sonra yeni pulların tabedilece
ği Damga matbaasına gİtm~ş· 
tir. 

Aldığımız malumata göre 
yeni pulların tab'ına bugünler 
de başlanacaktır. 

Araba vapuru 
Şirketi hayriyenin araba va

purluğu vazifesini gören 26 nu
maralı vapur tamamen tadil e
dilmiştir. Vapurun eski kazanı 
çıkarılarak yerine bir dizel mo 
törü konmuştur. 

Hariciye müsteşarı 
Hariciye Vekaleti müsteşa 

rİ Numan Bey, dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Alınan ma 
lumata göre Numan B. tedavi 
edilmek üzere bugiinl<:rde Al-

Necrneddin Bey dün kendisi 
le görüşen bir muharrimize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Yeni bütçemiz geçen se
neye nazaran 10,000 lira nok 
sanla yapılmıştır. Bu sene Ka
radenizdeki Kerme ve İnce bu
runlarında birer sis düdüğü ko
nulması takarrür etmiştir. 

Ahırkapı, Kızkulesi ve F e
nerbaheçeye koyacağımız sis 
düdükleri için derhal münaka
sa açacağız. 

Yeni bütçemizle kadromuz
da tenkihat yapılmayacaktır. 

Pist gazetesinin nus
haları toplattırıldı 

İstintak hakimliği Beyoğlun 
da intişar eden Fransızca P•st 
gazetesinin 338 - 361 numaralı 
nüshalarının toplattırılmasına 
karar vermiştir. 

Karar dün akşam geç vakit 
polis müdiriyetine bilidirilmit 
ve bütün polis merkezleri ile 
karakollara gazetenin toplattı
rılması emredilmittir. 

İzmir meyve ve 
sebzeleri 

1ZM1R 23 (A.A.) - Meyve 
ve sebzelerin İstanbul ile civar 
daki Yunan adalarına ve laken 
deriyeye ihracatına başlanmış-

Sütlüce halkı dün büyük 
bir yangın tehlikesi geçirmiş
lerdi. 

Kini Abdi, Tarık Hamdi, 
Salahaddin Osman, Orhan, 
Hacı Sermet, Sabahaddin Hak 
kı isminde 6 çocuk oyun oynar 
ken kayıkhane sokağında Ne
şet Beyin arsasında ateı yak
mışlar. Ateş rüzgarın tesirile 
birden bire arsayı istila etmit 
ve arsaya bitişik evlere sarma
ğa başlamııtır. Çocuklar bu va 
ziyet karşısında korkup kaçmış 
lar, Yangın bütün Sütlüce hal 
kının gayretile ve müşkülatla 
söndürülmüştür. 

Çocuğun aşkı 
Davutpaşada İspanakçı vira 

nesinde aturan 17 yatında Sa. 
lih Şerif ismindeki çocuk ev
velki gün Koska yangın yerin
de tentürdiot içerek intihara te 
şebbüs etmiş, fakat tedavi altı 
na alınarak kurtarılmıştır. 

Salih Şerif hamallık yapmak 
ta ve Koska yanım yerindeki 
hodrumlarda oturan Arap İk
bal isminileki kadına itık bu
lunmaktadır. 

Arap İkbal son günlerde bu 
genç sevgilisine yüz vermem&
ğe başlamış, çocuk ta bundan 
müteessir olmuş, canına kıy
mak istemiştir. 

Polise rüşvet teklif 
eden kumarcı 

Kuzguncukta İcadiye cadle-

ğından bahsetmektedirler. Böy 
le bir şey yoktur. Çolak Hayri rÜkçÜ yakalandı 
bundan bir hafta on gün evvel Taksim-Beşiktaş hattı 
Polis tarafından yakalanmış, ADANA 22 - Hoca İbra Harbiye ile Beriktaş arasm- h" · · d ı K ·ı 
adliyeye gönderilmı·,, fakat ım ısmın e as en aysen 

da işleyen otobüsler dünden iti 297 d • ) H tb h" · 
müstantiklik karan"le serbest ogum u oca ra ım ıs-baren Taksim ile Beşiktaf ara- · d .. ) fd'l k d · bırak.ılmı•tır. mın e yuz erce sa ı a ını ıf. 

T sında itlemeğe başlamıştır. fal ile tuzağına düşüren meç· 
İhzar müzekkeresi gelir gel- ' hul bir üfürükçü yakalanmıştır 

mez tekrar tutulup mahkemeye etmiştir. Kurtunlardan biri Ali Hocaİbrahim zengindir ve ser 
götürülecektir. Ağanın boynuna isabet etmif- veti gün geçtikçe artmıştır. 
Yaramazlığın sonu tir. Meçhul adam kaçmıı, Ali Bu üfürükçünün manzaras. 

Ağa hastahaneye götürülmüı- · k' · h k d Topkapıda Fatma sultan ma çır ın evın er gün mu a deş 
hallesinde Cami sokağında Ma tür. bir mabetmiş gibi asgari 011 

ruf Efendinin 9 ya,ındaki çocu Sandal parası yüzünden müşteri ziyaret eder. Hiç ol. 
ğu Ahmet alqam geç vakit so- Rizeli Rıza ve Ahmet ismin· mazsa her biri elli kuruş bırakıı 
kaktaki elektrik direklerine tır de iki kiti dün Tophıine sandal ve giderler. Hoca onlara üzerin 
manarak oynuyormuf. 

iskelesinde sandal parası yüzün de müteaddit İğneler saplı sa-
Bir aralık" elile cereyan teline den biribirlerile kavga etmiş- bunlar, kimi küçük kimi büyül 

~okunmut ve derhal düşmüş, !erdir. Kavga neticesinde Ah- muskalar, hamaylılar verirdi 
ıfadeye gayri muktedir bir hal- met sustalı çakı ile Rızayı ağır Hatta bazı hocanın gözüne k~ 
de hastahaneye kaldırılmıttır. surette yaralamış, kaçmıttır. tirdiği kadına musallat olma! 
Bekçiyi yaralayan hırsız Rıza tedavi altına alınmıf, Ab. küstahlığında bulunduğu da di 

medin taharrisine batlanmıt· !erde dolaşmaktadır. 
Ayasofya civarında Y orgi 

mücellithanesinde bekçi Kema- tır. Hoca adliyeye verilmiştir 
!iyeli Ali Ağa dün gece bir ar- Tramvaya atlarken Son cürmü bir kadını kocasın. 
kadaşına misafirliğe gitmi9, sa F eyziati liseleri talebesinden dan ayırmak için tertip ettiğ · 
bahleyin saat beşte mücellitha Emin Ahmet Efendi Arnavut- muskalar olmuştur. 
neyi açamak için döndüğü za- köyünde tramvaya atlamak is- İzmirde feJaketzede
man kapının açık olduğunu gör terken dütmüş, ağır surette ya 
müştür. Ali Ağa akşamdan ka- ralanmıt, tedavi altına alınmıı- lere ev 
pıyı kilitlediği halde sabahle- tır. İzmirde yangın yerlerindl 
yin açılmış olduğunu görünce Hilaliahmer mahallesinde inşa 
birden bi~e içeriye girmittir. Kadına tecavüz eden- edilen 100 evin derhal felaket-
Bu esnada dükkandan yabancı )er yakalandılar zedelere tevziine kal'aı: verilmir 
bir adam çıkarak kaçmağa bat tir. F eliıkctzedelerden kendı 
lamıştır. Çatalcanın Turfa köyünden malı olan e<tleri yıkılmış ve a-

Ali Ağa bu adamı tutmak i- Selim koca kızı Hanifeköyüne çıkta kalarak kira evlerinde ve 
çin üzerine atılmış, meçhul a- gelirken Ömeı·, Mustafa, Ha- şurı.da, burnda kalmış olanlaı 
dam yakalanacağını anlayınca san ve Mehmedin tecavüzüne tercihan evlere iskan edilecek 
cebinden bir tabanca çıkt-rarak uğramıştır. Mütecavizler ya tir. 

ılllıillılil. llİİiiiM. liıııliıiİllilııiiiııım.iliiiiılliiıl'ılılıılilliıı. .......... .;. .. o~e~rh~a~l~i~se;_:;b~alşl~a~n~a~ca~k~t~ır::._ __ 
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4 MiLLİYET ÇARŞAMBA 24 HAZiRAN 1931 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

24 HAZiRAN 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Telrraf adresi: Milliyet, 
lotan bul. 

3 
6 

12 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLERİ 
G Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kurut 
.. 750 .. 1400 .. .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itltt 
için müdiriyete müracaat ediljr. 

Gaıet.emiz ilinlann IT'eı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 26 

en az 17 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 
Hava açık. 

(frıf~ 
Sormaya ne hacet? 
Bir kısım edebiyat talebesi 

h.mire gitmitler .. 
Bazı gazeteler "Bizde edebi

yat var mı, yok mu., diye anket 
yapıyor .. 
Şu sırada İstanbul gazetele

rinden bazılarının neşriyat üs
lıibiı o kadaı· müzeyyendir ki, 
bir kısım edebiyat talebesinin 
İzmire gitmiş olmaları sebebile 
bu uslübü yerinde tetkik fırsatı 
nı kaçırmış olmalarına esef edi
lir.. 

Bazı işler vardır ki, devam e
dip dururken hikmeti vücudüor 
tadan kaiı<ar, artık onun deva
mına mahal kalmaz .. Şapka ka
nunundan sonra kalıpçı dük
kanları gibı .. 

"Edebiyat var mı, yok mu?,, 
diye gazetelerde açılan anket 
te buna benzer .. lstanbul'un ba
zı gazetelerinin ,u son günler
de ushiplarını vardırabildikleri 
incelik derecesini görüp te ha· 
li. "Bizde edebiyat var mı yok 
mu,, diye ötekine berikine sor
makta artık mina yoktur .. Mut 
laka bir anket lazımsa "İmam 
bayıldı nasıl yapılır?,. diye bir 
•üal sormak artık berikinden 
daha fazla alaka uyandırsa ye
ridir. 

Hangisini? 
Hava gün dönmek üzere iken 

ısınmaya başladı .. Yakında "A 
la m1&ir,, diye öğleden sonra işi 
dilen ve sıcağın ayrılmaz lazı
mı olan sabırlı ve tablalı •atıcı 
da bağırmağa başlayınca kulak 
larımızda "cız cız!,, öten tem
muz sıcakları alabildiğine bizi 
eritmeğe hatlar .. 

Bilmem size de öyle mi ol
du? Dün bana pek &ıcak geldi .. 
Sıcaklar bizi terletir çamaşırla 
nmızı ısldır amma beynimizi 
kurutur. Diye biliriz ki, sıcak
lar dimağımıza, bir hokkaya 
yaptığı tesirin aynını yapar .. 
Sakın, kuru bir dimağ, sulan
mış bir beyinden iyidir deme
yin!.. 

O bo laftır.. Dimağı sulan
mış de..;.l'k, aklı cıvımıt demek-

1 Edebi bahisler 

Bizde edebiyat var mı, yok mu? 
Bir ~amanlar mahalle kahveleri- ı mahbup) de•ri bu zamandır. Sonra 

ni.n önüne iskemle atarak ııe!ene ııe· yavat yava§ Garp ufuktan ıökmeye 
çene pis pis sırnatan yakası lcadifelı, başlayınca lisan, fikir ve medeniyet 
basık ökçeli tulumbacılar vardı. itibarile çok zenııin olan bu cepheye 

Şık bir kadın eörünce: rağbet başladı. Tanzimaıtan beri bu 
- Tango! temayül ııün geçtikçe artıyor. 
0jye bağırrr, kendi halinde bjr Edebiyatı cedide, muasırı Fransız 

kız gördüler mi! edebiyatı ile çok alakada.- olmuştur. 
- Vay anam, babam! diye takılır, Tahkiye, tasvir, tezyin şekillerini o

sonra ditlerinİn araıında yere tükü- radan almıştır. 
rür ve üıtüne basarl~rdr.. Bizim nesil de bu yolun yoJcuıu-

lnkılap bu ınikropları temizledi.. dur. Meıela Türk nesrinin en pürüz
Fakat ~imdi bunlardan daha cılk süz muharriri Refik Halit (Mopa

ve daha cıvık bir takım edebiyat san) a çok benzer. Sevimli ve kuv-
tulumb.cıları, meyhane önünde ma- vetli (Valn) Rua muharrirlerinin 
sa kurmutlar. Gelip ııeçenlere pis tesiri altındadır .. (Arkadi Averçen
pis ıahyorlar. koJ nun Fransızcaya çevrilmiı eser 

Bir ıazetenin açtığı (edebiyat !eri bu fikri veriyor. 
anketi) bu iliklerine kadar İspirto Ben (Bli'5ko lbanez) i, (Moris 
kokan pİı ağızlardan birinin Bahoa· dö Kobra) yı çok severim. 
li kanaliza•yonuna botalmaıına fır- Fakat biitün bunlar hiç birimizin 
sat verdi Avrupa eserlerini (adapte) ettiğimi-

Nerede okudueu, hanai mektepte zi ifade etmez. Eskiler Fuzuliye, 
yetiıtiği meçhul, yalnu küfürbazlı- Hayyama, Nedinıe, Şeyh Galibe ben 
ğr, sarhoşluğu ile maruf bir aari zerlermiı. Biz de bunlara benziyo
Tavukpazarı piri, aket sahifeerine ruz. Zaman1na göre ne Fuzuliye 
iğrenç blT at sineği gibi kondu ve benzemek ne de (Mopasan) a benze:
okuyanlan tiksindiren bir vızıltı ile mek cürüm değildir. Fakat koltuk 
edebiyat sütunlannı da kirletti ve meyhanede Amerikan iıpirloıuna 
pisletti. fasulya pi.yazını meze yaparak ıulu 

Balıkpazarındaki koltuk meyba- sepken sarhoş taklidi yapmak hem 
nelerde Kabak<\ı Mustafadan ilham ayıptır, hem de cürümdür .. 
bekleyen bu Çeımemeydanının eski Bürhan CAHI T 
tulumba reiıi Hüseyin Rahmi Bey ·--.. -······-···~-:··•• ....................... .. 
üstadımız ıçin bunak, Hüseyin Ca- • l•tanbul !kıncı icra Memu~-lu
bit Bey hocamız için, diplomat es.. ı_undan: Bır borcun adcmı t~oı~e~ 
kisi, genç bir -1airimiz İçin kurunu , sınden dolayı seferden men ı !.le 
vustadan kalma dedikten sonra ba- tahtı hacze alınan ve elyevm Bt.,><
na da salıyor: 

- "Bir Aksaray Beyi de ben 
Blaıko lbanez'den mü1"4mim,. bu
yuruyor, Aksaraylı Pembe Hanr· 
ırun Greta Garbodan mülhem olma-
IJ gibi!,, 

Üstatlar bu &rrnaşık •okak çapkı
nını bir ıatırla yerin dibin~ geçirc.hi· 
lirler. Onları müdafaa ehnek hah· 
nmdan bile ııeçmez. 

F alcat üstünden baıından zırıl zı
rıl cehalet aktığını gOrmeden ken .. 
dinin detil ecdadının boyu kadar e
ser yazan üstatlara rozete sütunla
rtnda bulduğu fıraatla salan bu adı 
sanr Türk karilerince meçhul kaldı
ırrm palyaçosunun kıçma bir tekme 
indirip edebiyat ileminden kapı dı
ıarı ebnek yeni ve eski neslin vatani 
vazifesidir. 

Fikir ve kalem hayatına tulumba
cı koğuşunun arroıunu sokmaia ça
lıpn bu türedinin kıı~ beyni Avnı
paya benzemenin ve Avrupalı san'
atkirdan mülhem olmanın terbiyevi 
faziletini kavrayamıyor .. 

Ham kafalar yaıadıkları kirli ha· 
vayı terkedince boğulurlar. Şimdi 
Fransız ediplerinden mülhem olmak
tan maksat ne olduğunu hu fırsatla 
izah ta edeyim: 

Türk edip ve ıairleri bir zaman 
Şnktan ilham almı,Iardı. (Mey ve 
tir. Ben ondan bahsetmiyorum. 

İtte hep bu hülyalarla elim
de kalem yazacağım kelimele
ri, güçlükle seçeri<en bir arka
dat yanıma geldi. Ve bana ıu 
suali sordu: 

-Sinema artisti Miya May'ı 
bilirsin! 

- !? .. 
- Canım tantın, güzel ka-

dın? 
- Evet? 
- Onun bir de kızı vardır: 
Eva May? 
-(Yorulmamak İçin) Evet! 

dedim. 
- Kızının oyunu mu hoşuna 

gider, anaaınrnki mi? 
Şifahen hiç bir ıey demedim 

amma, siz olsanız ne derseniz 
ben de İçimden söyledim .. 

Bir karasinek yüzüme konu
yor, ve ben kovdukça kaçıp tek 
rar burnuma konuyor.. Sıcak 
"cız cız., ötüyor .. Biz de giiya 
yazıyoruz. 

-FELEK 

taş açıklarında demirli olan ve tan1a
mına otuz bin lira kxymet takdir o
lunan 1ZM1R vapuru 26 / 7/ 931 ta
rihine müıadif Pazar günü saat on
dan on ikiyco kadar bulundugu ma
halde ve vaziyeti hazırasile açık ar
tımıaya konulmuştur. Talip olanla
rın vapurun kıymeti muhamminesi 
olan otuz bin liranrn yüzde onu ni~ 
petindc ttminat akçesi vermeleri ıa 
zımdır. 

Mezkiır vapur 21 X 46 X279 
kadem eb'adında ve 2685 gayri safi 
ve 1554 rusum tonilatoıunda ve 
3000 hamule tonluk ahşap çift uskur 
lu hamule vapurudur. ŞartnameE.in~ 
de yazılı olduğu üzre derunund~ va
purculuğa >İt bazı eşya vardır. Ve 
414 beygir kuvv<tinde iki adet tirpit 
makina ve iki adet üstüvani kazanı 
havi olup 1919 senesinde Kolombya
da inşa edilmiştir. 

Hakları me2ktlr vapurun sieli ile 
sabit olmayan ipotekli akacaklıl•r 
ile diğer alakadarların bu haklarını 
vo hususil• faiz ve masrafa dahil o
lan iddialarını ilan tarihinden itiba 
rt-n yirmi gun içinde evrakı 137.ımc 
!eri ile 930 15405 numaraıile dair.ye 
bildirm<l<ri lazımdır. Akai halele hak 
)arı vapur sic1i ile sabit oJmaycınJar 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakim rusum ve
saire hakJ~r müşteriye aittir. Bu 
suretle vapura talip olanlar icra ve 
iflas kanununun 119 uncu m•dde
sini okumuf ve 30, 61931 tarihm
den itibaren daire divanhanosinde 
herkesin görebileceği bir mahall~ 
talik edilmit olan ş;ırtnameyi gör
müş olmalan lizımdır. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Terekesi ta&fjye edilmekte bulu

nan müteveffa Seferoğlu Nlkolaki 
efendinin uhdesinde mukayyet Bü
r.ükadada Nizam caddesinde kiin 
ıki tarafr yol bir tarafı Vaeiliki Ha
nım arsaıı bir tarafı Azınara~da ha
ne ve bahçe&ile mahtut bahçe ile be
raber 231 metro murabbaı mrsahesin 
de ve 88 mttro murabbllı üzerine 
mebni ahır ve üıtünde üç oda, bir 
sofa bir vıaıbahı ve bahçesinde sah
rıncı bavJ 1600 lira kıymet muham
mcnesindcki kagir ebniye 2 8/ 931 
Pazar günü saat "on dörtte.. aleni 
artırma ile ~atılacaktır. Bu baptaki 
müzayede şartnamesi mahkeme ıli· 
vanhanesine talik edilmit olduğun
dan talip olanların ve daha fazla ıııa
lfım•t almak isteyenlerin 928/ 25 
N o. il~ ve yüzde on teminat akçesjle 
yevm ve vakti mezkCırda Adalzr 
Sulh Mahkeme~ine milracaatları i-
ıan olunur. 

"Afilli_11el,, in Edebi Romanı : 19 li mevcuttur,,. 

- tslKlNCl KlSIM -
Bürlian Cahit 

Hazırlanıncaya kadar gün bi 1 çirdiği bu mükellef malikaneyi 
ra:< ağırdı. Şark ufuklarından bir daha görmek için başını ar 
kıpkırmızı bir günet belirmejie kaya çevirdi . 
hatladığı dakikada yüzbaşı Ce İkinci kat pencrede beyaz 
lal bölüğün bqında idi . bir gölge gördü. Zehra, erken 

Süvarilerin kırmızı bayrakla den kalkmıt onu mendilile ae
rı ilk güneşin kızıllıkları içinde lamlıyordu. 
bir alev dilimi gibi paı·lıyor hur Genç zabit kalpağını çıkardı 
ma tlallarından süzülen kırmızı gözden kayboluncaya kadar aal 
ziya hüzıneleri kumlar üstünde !adı. salladı . 
garip, eHarengiz gölgeler çizi- T edmür ziyareti hakkında 
yordu. Halep kumandanlığına malii-

- Hazır ol! mat veren yüzbaşı Celil bütün 
Nal sesleri, kılınç ve tüfenk müşahedelerini yazdıktan son-

ıakırtıları bir anda durdu. ra raporunu §U cümle ile bitiri-
- Marş! yordu: 
Mülazım Enver bölüğün ba- - "Şeyh Sadun, Türk haki-

ıında, küçük bir daire çizerek miyetini istemiyen bir varlık
hurmalıkları terketti. Genç er- tır. Nüfuzu, kuvveti ve maluma 
lc-----~ 

Aynilkumdan T.,dmüre dört 
saatta ııitmek meaeleıi zabit ar 
kadaşlar arasında epey münaka 
ta uyandırdı. 

Su ba,ındaki gazinoda her 
toplanı,ta mülazım Enver bu 
yürüyüş için ayırdığı İngiliz atı 
nın mükemmel bir halde oldu
iiunu kumandana müjdeliyor
du. Yürüyü9e daha iki gün var 
dı. Halepten gelen aktaoı pos
ta11nda mühim bir havadis çık
tı. 

Avusturya ile Sırbistan ara
sında harp ba9lam19. Avrupada 
hazırlıklaı- varrnıı. Harp hava
disi ıekiz genç zabiti fevkalade 
alakadar etti. 

Yüzbaşı Celil, kuvvetleri ara 
sında nispet olmıyan bu iki dev 
!etin harp etmelerine imkan 
olmadığını, Sırbistanın bütün 
talepleri kabul edeceğini söylü
yorduF akat havadislerde Paris 
Berlin, Londra ve Petresburg 
arasında tiddetli münakatalar 
batladılı da vardı. 

Gömlek 
Kadınlar gittikçe erkekleıi· 

yorlar. Hatta kravat, yakalık 
takanlar bile çok .. 

Fakat Ayda Kler öyle değil
dir. O, zamane cereyanlarına 
henüz kendisini kaptırmadı. 

Kocası bir empermeabl fahri 
kasının komisyoncusu idi. Ara 
sıra İngiltereye gider, büyük 
bir atok satarak gelirdi. F ran
sadan İngiltereye gidip gelmek 
bu zamanda komşu kapısı gibi 
bir şeydir. Onun için Ayda 
Kler kocasını çok beklemezdi. 

Kocası Jülyen yine böyle 
komşu kapısı seyyaiıatlerinden 
birinden avdet etti. Hem de 
vaktinden daha çok evvel avdet 
etti. 

Belki siz eve geldiği zaman 
gayri meşru bir manzara ile 
kartılaştığını zannedeceksiniz. 
Hayır! Yahut dolapta bir erkek 
yakaladığını tahmin edersiniz, 
hayrr! 

Fakat yatak odasında, hem 
de yatağın üzerinde bir erkek 
gömleği buldu. Firenk gömle
ği .. 

Derhal gömleği sakladı ve 
karısını çağırdı: 

- Ben yokken canın sıkıldı 
mı? 

- İnsan yalnız kalır da canı 
sıkılmaz mı? Bunu neye soru
yorsun? 

- Bunu da sorarım, batak 
~eyler de sorarım. 

Jülyen derhal sakladığı yer
den erkek gömleğini çıkardı ve 
ithamkir bir tavurla karısına 
gösterdi: 

- Bu gömlek kimin? Her 
halde benim değil.. 

Ayda hiç süki'ınetini bozma
dı. Fakat gömlek le fırtınaya 
tutulmut bayrak ııibi kocasının 
elinde llamyordu: 

- S"Öyle, kimin? Kimin? 
- Canım, Florindanın .. Be-

ni yal bırakmamak için za
vallı kai:lın burada kalırdı. Bi
lirsin ~' o biraz erkekler gibi 
ııiyinir, Bugün biraz ınüteauıp 
bir ailehin yemeğine davet edil 
miş. Onun için benden ariyet 
bir gömlek aldı ve kendi gömle 
ğini burada bıraktı. 

Jülyen inanmadı: 
- Öyle ise Florindaya göm

leğini ben götürüp vereceğim. 
Qakalım, Florindanın mı, değil 
mi, anlarız. Nerde oturuyor bu 
arlı.adqın? 

- Senden saklayacak deği
lim ya! Lort sokağında 28 nu
marada. 

1 
Jülyen gömlek cebinde bir 

1 

deli gibi evden fırladı. 
Lort sokağında 28 numara

nın kapıcısından, filhakika ora 1 

da Florinda isminde bir kadı-

- Fransızc;adan -
dalar mı? 

- Benim. Ne istiyorsunuz? 
- Matmazel, bir noktayı an 

lamak ihtiyacındayım. Bu göm 
lek sizin mi? Karımın odasın
da buldum. 

Florinda gömleği görünce 
şakrak bir kahkaha salıverdi: 

- Vaaaaay! Demek siz bu 
kadar kıskançsınız. Giriniz, içe 
riye! Size bu gömleğin bana a
it olduğunu ispat edeceğim. Ve 
riniz gömleği .. 

Jülyen, Florindanın odaaına 
girdi. Genç kadın üzerindeki 
gömleği çıkardı ve mahcup ko
canın karşısında, ııetirilen göm 
leği giydi. Tıpa tıp geliyordu: 

- Gördünüz ya? Şimdi ka
naat getirdiniz mi? 

Evet kanaat getirmi,ti. Fa
kat gördüğü manzaradan son
ra cinnet te getirecekti. 

- Bah, ne olur, Aydanın ru 
hu bile duymaz, diye düşündü. 

Halbuki Aydanın ruhu duy 
du. Bakınız nasıl? 

Jülyen eve gledikten sonra: 
- Beni affet karıcığım, de

di, gömlek hakikaten Florinda 
nın gömleği imiş. İşte senın 
gömleğini de geri getirdim. 

Jülyen gömlek diye cebin
den Florindanın donunu çıkar 
mıtlı. 

·-··-··--······-··············--···-······· Hazla bir irtihal 
Esbak Adliye nazırı mer

hum Riza patanın hafidi ve 
Manastır valii esbakı Yusuf 
Behçet Bey efendinin mah
tumları Halim Bey kısa bir 
hastalığı müteakıp dün sabah 
genç yaşında rahmeti rah
mana kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün Erenkö
yüude Ethem Efendi cad
desinde Mehmet Ali paşa

nın 14 num ero!u köşkünden 
kaldırılarnk öğle namazı Zıh

ni paıa camii şerifinde eda 
edildikten sonra Sahrayi ce
dit Kabristanına defnedile
cektir. 

Lisan dersleri 
Kadın birliğinden: Mek

teplerin kapanması dolayılİ
le kadın birliği 1'san dersha
nelerinin kayit muamelesi her 
gün aaat 14 den 17 ye ka
dar yapılmaktadır. 

Bu akşam ~-ııııl 
Melek Sinemasında il 

LUPEVELEZ 
ile GARY 

COOPER'in 
nın oturduğunu duyunca ıa- büyük muyaffakıyoti 

t1rdı. KURT ŞARKISI 
Kapıcı: 1 filmi irae edilecektir. 
- Dördüncü kal, soldaki j. iııı•••••••••••mll 

kinci kapı!. dedi. ı 
Jülyen, merdivenleri çıktı. 

Dördüncü katta, soldaki ikinci 
kapının zilini çaldı. Karısı ne 
kadar sarıtm•a, onun ak<ine es 
mer, genç ve güzel bir kadın 
kapıyı açtı. 

- Matmazel Florinda bura-

du. Diye ilave etti. İki gün son 
ra gelen haberler meseleyi aı;ık 
ça anlattı. Harp batlamı~ ve 
tahmin edildiği gibi iki büyük 
grup olan Avrupa devletleri 
kartı kar9ıya saf kurmutlardı. 

Bu tenha kum çölü ortasın
da sekiz yüz ki,ilik bir kuvvet
le karargah kuran genç zabit
ler muharebe havadislerini me· 
rakla bekliyorlardı. 

Perşembe günü Şeyh Sadun 
gelecek ve iıldia edilen yürüyü
te çıkmak için kumandan der
hal T edmüre haraket edecekti. 
Bu havadisler üzerine yüzbaşı 
Celi.! (Aynilkum)dan hatti ya 
rım saat için bile ayrılmamağa 
karar vermiıken arkadaşları, 
bunun cesaretsizliğe hamledile 
ceğini söyliyerek vaz geçirdi
ler. 

O gün Şeyh Sadun öğle ye
meğini (Aynilkum) da yiye· 
cek, kwnandaıı saat ikide hare
ket edecekti. Dönüt aydınlık ge 
ceye tesadüf ediyordu. 
• Şeyh Sadun ö -ıeye yakın el 

Zayi - 1476 sicil araba
cılık ebliyetnamemi zayi et
tim. Diğerini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Ka
sımpaşa Sahaf Muslahaddin 
mahallesi Abdüsselam bin 
şeyh Mehmel 

karşı genç kumandan Halepten 
getirdiği konservelerle mukabe 
le etmeğe çalıftı. 

Tam saat ikide Şeyh Sadun 
arapça yazdığı mektubu yüzba 
şı Celale verdi.Kumandan genç 
İngiliz hayvanına atladı. İki 
dakika sonra ufukta gölgesi bi
le kayboldu. 

Genç erkanı harp mıntakası 
nın bütün yollarını, geçitlerini, 
konak mesafelerini tetkik et
miıti. (Aynilkum) dan hini 
hacette T edmüre bir askeri yü 
rüyüş yapmak için en kısa yo
lu daha bir ay evvel ketfetmiş
ti. Büyük garp istikametinden 
gidiyordu. 

Kızgın güneş altında kesil
meden, gittikçe artan bir sür' at 
le rüzgar gibi uçan İngiliz atı 
mülazım Enverin bir haftalık 
ihtimamı sayesinde tam antre
ne biı· halde idi. İyi bir binici o
lan yüzbaşı Celil hayvanı zorla 
madan sürüyordu. 
Güneş ufuğa yaklaşıyordu 

ki, Tedmür hurmalıkları örün 

Hayat ve Otomobil 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SIGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muJmele etmekle olan 

aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr-

Telefon: Beyoğlu 2002 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Devlet Deıniryollarında mer'i hususi tarifelerden bir çoğu 

1 temmuz 931 tarihinden itibaren değiştirilmiıtir. 
Tadil, tqmil veya lağvedilen tarifeler hak'kında tanıiın 

edilen listeler ist&1yonlara talik edilmiştir. Alikadarlar, bu 
listeleri okuyarak vaziyetten haberdar olmalı ve yeni tarife· 
!erden tedarik etmek isteyenler de istasyon ve ambarları· 
mıza müracaat etmelidirler. 

Emniyet Sandığı Emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Cins ve nevile mevkıi ve Borçlunun 

miltemilltı ismi 
Mürayede Hane 

Bedeli No. 
819 5390 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Metruti· 

yet c;addeainde eski 1 ve yeni 9, 9 numaralı iki 
yüz ıekacm arşın arsa üzerinde yanm katı 
kagir diğerleri ahşap olmak üzre üç katta on 
beş oda üç sofa iki methal taılık bir hamam 
mutfak bir kuyu üç balkon ve bir dönüm be' 
yüz yetmiş yedi artın araziyi havi bazı aksaını 
tamire muhtaç bir hanenin tamamı 

2859 5664 

770 5826 

Yuıuf Kenan B. Hatice Feride ve Fatma 
Nuriye hanımlar. 

Beyoğlunda Büyük pangaltı mahallesinde Çayır 
çimen mecdiye cebel sokağında eski 87, 76 ınü· 
kerrer 7, 76 ve yeni 38, 108, 109 nu!'Derolu yllı 
altmıt arşın arsa üzerinde kirgir dahilleri 
ahşap olup cebel sokağındaki yeni 38 nunıe· 
rolu çimen sokağından Uç cebel ıokağından 

iki katta bet oda, biri ufak olmak üzere iki 
sofa iki mutfak bir malta tatlık mutfakların 
llstü taraçadır. Birinci katında bir dükkan biri 
ahıap olmak llzere iki tahniş ve çayır soka· 
ğındaki iki katta altı oda bir ufak sofa çini 
tatlık kömür ve odunluk bir kuyu hır sarnıç 
yük ve ab9ap tahniş ve bir çabyı havi iki 
hanenin tamamı. Hanife Cavide Jel. 
Anadoluhisarında göksu mahallesinde eski 
glSkau mevkii ve yeni kandilli caddesinde eı;kİ 
1 mlikerrer 7 mükerrer ve yeni 13, 15 nllnıe• 
rolu yetmiı artın arsa llserinde kigir yedi 
kurnalı hamamı ve eUI iki u91n arsa !berinde 
üstünde bir odayı havi bir dükkAnın ve oıı 
alb artın araa ilıerinde külhan önü ve yü• 
otuz iki ar9ın bahçeyi havi bir hamamın tamaJlll 

Ahmet Sadık JJ. 
Yukanda cin• 'H nevile ıemti ve nümerc>lan muharrer 

emvali ıayrı menkulenln icra kılınan aleni müzayedeleri ııe· 
ticeainde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerin· 
de takarrür etmlı iıede mezkür bedeHer haddi liyıkınd• 
glSrlllm ediğinden tekrar on bet gün müddetle ilin ediloıe· 
!erine karar verilmiş ve 11 temmuz 931 tarihine mllsadif 
cumartesi günü kat'i kararının çekilmesi takarrür eyJeıııif 
olduğundan yevmi meıkürda saat on dörtten on beş buçuğ• 
kadar Sandık idaresine .müracaat eylemeleri lüzumu i'iill 
olnnur. 

~-----------------------------

~·SAFiYE HANIM~, 
~ Her akşam Çiftlik Parkında ~ 
bir ııölge halinde iken yavaş ya zunuzü yapan insanlardan ol· 
vaı belirdi, dıvarları, pençere duğunuz belli. Şimdi yan yaıı' 
leri seçildi ve nihayet hurmalık içeriye ııiriyoı-lardı. 
lar batladı. - Terlisiniz dedi, geaç J<ıJ• 

Genç erkini harp hiç durma iatirahat edin. Hayvanı da çel« 
dan mütemadiyen atmı sürdü- sinler. Güzel bir atınız .;af" 
ğü için saatine bile bakınamıttı Vah vah, sizi haksız bir jddi• 
Dizginleri serbest bırakıp kol için yordum, beni affedersiııil 
saıttine bakmağa hazırlanıyor- değil mi? 
du ki, ağaçların araaından bir Yüzbatı Celil genç kızııı ç.oi' 
ses Zehranm sesini İ!İtti: nazik ve zarif özür dileyitııı' 

- Bravo yüzbaşı, diyordu. karşı hafif bir tebessümle ce• 
Bahsi kazandınız, hem fazlasi- · vap verdi: . 
le. - Bili.ki~'. bu iddia sizi b~ 

Kumandan gözlerine yaklaş kere daha gormege fırsat ve$ 
tırdığı saati gördü. Alytıya on ği İçin beni pek memnun etti· 
vardı. Genç kız onu beklemek - Çok naziksini:ı: kumand•~ 
için hayvandan atlamı§, hurma - Siz de pek zarif ve se.;if11' 
lıkların arasına saklanmıştı. li. 

Yüzbaşı Celi.! yere atladı, I Zehranın bir ceyliln goı01"ş hayvanı yedeğe aldı. benziyeıı iri siyah göz bebek e-
Zehra elini uzattı: 1 ri titredi.: 
- Beni mahçup ettinia ku- - Öyle mi buluyorsunuı! • 

mandan, dedi. On dakika evvel : - Eksik bile, o kadar fe.;1>• 
bile geldiniz. ladesin iz ki! 

Yüzbaşı Celil babasının mek Genç kız gülümsedi: . 1ııı' 
tubunu uzattı, güldü: --· Çöl ortasında bir igrı ~ 

- Bu da vesikam! ilP ·· ·· üniir 
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irinci sahifeden geçen yazılar! 1 Istanhul Belediyesi ilanları f 1 Em1ak ve Eytam Bankası Istan-
L __ S_ü .. ! .. cy•m-=an"'i•y•c-de_l_5_o_d_a-da-n--ib•a·r-et_tı_p_m_e-dr_e_s.es_i_b-ir-s-e- j bul ŞU besin den: 

Politika 
(B.:c~ı ı inci .~alıifede) 

b•ı·ini yiyen polıtikacılarr sey
'ed •rek cf;lenraek istiyen şu
unuz bir mıi,teri gilıi görünür. 

Modun ciirümlcrle mücrim
'erle henüz anlıyamıyoruz. 

BiR MiSAL 
Bir defa bunu bir mahkame

de görmüştüm. Bir ordu çarpı
şırxen, milletin maneviyatım 
b:Jnr ne~riyatta bulunan bir 
muharrir vatana hiyanet etnıL~ 
Ol!lr mu~ olnıaz mı? 

Avukat dedi ki.: - Sakın 
mahkemede hu kelimeleri kul
lanmayınız. Çünkü bir adamm 
vaıan haini olduğunu ispat et
'nek için, istihkam planı sattı
ğını görmek lazımdır. 

Yeni harpler milletlerin bü
tün kabiliyet ve müesseseleri
nin biribiri ile mücadelesi ha
line geldikten sonra, vatan hi
Yaııeti, çok geniş, çok kartşık 
bir cürüm olmuştur. 

Milletlerin yeni istihkamla
rı milli müesseseleri ve mane
ıriyetleridir. Şimdi milletler 
İste bu müesseseler yıkılarak, 
v~ hu maneviyetler bozguna 
Uğratılarak yenilir. 

Şimdiki harpler, sulh san'a
ti olmuştur .. Eski bildiğimiz 
harp, adet1 bir teslim ve te
sellüm muamelesidir. 

Milletin imanmı sarsan, 
ttıillete ne olacağmı ne yapa
cağım şaşırtan, millete kendi 
ttıüesseseleriııi, idaıe ve ikti
riar mekaııizmaların·, hepsini, 
<ürümüş bitmiş gösteren re/kin 
ler, bize harbin başfangccrı.da 
olduğumuzu değil, dü§manla 
siperde boğuştuğumuzu göste
rir alametleridir. 

.tfh RIFKI 

~brahim Tali Bey 
dün geldi 

Birinci umumi müfettit lb
ralıim Tali Bey, dün Ankara
dan şehrimize gelınittir. İbra
lı im Tali Bey bir müddet teh· 
riınizde ve bir müddet te Bur
ıada ikamet edecek ve on bef 
gün sonra müfettişlik mmtaka 
aına hareket edecektir. 

Spor -
Muhafız gücü bisik
letçilerinin seyahati 
BAŞKALE, 22 (A.A.) -

Muhafız Gücü bi::ikletlileri bu 
rün Başkaleye gelmişlerdir. 
Sporcular her geçtikleri köy 
\'e kasabalarda halka sporun 
faidelerini izah eden samimi 
lıaabihallerde bulunuyorlar. 
Sporcular muntazam program
larını tatbik ile yollarına de
\'am ediyorlar. 

BAYBURT 22 (A.A.) -
Muhafız Gücü bisikletlileri bu 
gün şehrimize muvanlat etti
ler. Sporcular kaza haricinde 
kaymakam ve alay zabitanı ve 
lllemleket mümessilleri tarafın 
dan istikbal edilmiş, halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. 
Şereflerine bu akşam 30 kişilik 
bir ziyafet verilecektir. 

Sporcular yarm seyahatleri
ne devam edeceklerdir. 

Seçme müsabakası 
Kumkapı Terbiyei bedeniye 

kulübü riyasetinden: 
1- Yunanistana vaki ola

cak seyyahat için 56-61 kilo
lar arasında 26-6-931 cuma 
günü sabah saat dokuzda 
seçme müsabakası yapılacak
~ır. 

Güreşcilerin vakti muay· 
Yeninde kulüpte bulunmaları. 

2- Hakem heyeti: Mazhar, 
Ahmet F etgeri, Kemal, Seyfi, 
l<adri, Saip, Raşit Beylerden 
trıürekkeptir. 

3- Yerin ademi müsaade
sine binaen gazetecilerden 
'llaada hariçten kimse kabul 
adilmeyecektir. 

Muhalefetin 
Tarih bilgisi 

Preıısesin neden üç seneye kadar kiraya verilmek için müzayedeye Kiralık çiftlik ve mandıra 
k<:>nmu,tur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün leva
zım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 36 lira teminat 
akçelerile beraber ihale giinü olan 16-7-931 perşe~be günü 
saat 15e kadar encümeni dairniye müracaatlarL ( F :ı 1 inci sahifede) 

istiklalini kazan.~ .ran 1776 muhare
besi, diğeri de .ı\meriknya vahdet 
temin e&cn 1863 ]ı.;'1.rbi.Bunların f<ah
ramanları olan Vaşington ve Graut, 
her iki.~i de harbi mütee.lup Reisi .. 
cümhur olmuılardır. J\nıerikanın 
1898 de İspanya ile olan muhareoosi 
ile son harbi umumi bu memleket 
için ikinci derecede ehem...:ıiyetli 
meseleler idi. Deınek tarihinden ıni~ 
sal getirmek iıtediklcri Amc&·ika çü
rük olan davalar,nı isbat etmiyor. 

llim ve tarih namına söylenen di
ğer sözler de ayni :.af&atadan ibaı-et
tir. Hem ne demek istiyorlar? Bu va 
dide açık konu,abilmek için daha va
zıh bir §<kilde ifadei meram etmek 
lazımdır. 

Antalya meb'ıısunun 
makalesi 

ANKARA 23 (Telefonla) - An
talya meb'usu Dr. Nazifi Şerif B. 
Hakimiyeti Milliyeye yazdıi;iı bir 
makalede bir memlekette devlet taı 
zınahükümet düıturlarına ve iktidar 
mevkiine e'8slı ve mütekamil bir 
program tatbik ettirerek yuruyen 
milli frrkaya kar•• muhalefet yapa
bilmek için müteıebbislerinde mü
him şartların vücudü lizım geldiğini 
izah ile bu şartları J(iyle sayıyor: 

Şartlar 

• 
cenazesı 

( Eaşı ı inci salıifede) 
muştur. Prenses Em!nc'nin 
Bebekteki sarayında evvelki 
gec~ de dini mera_sim yapılmış 
tır. Seyrisefainin lzmir vapuru 
sabahleyin erkenden Arnavut
köy açığına gitmiş ve yalının 
rıhtımına yanaşan Pendik va
puru cenaze ile prensesin ya
kinleri ve nedimlerini alarak 
İzmir vapl'runa nakletmiştir. 

Cenaze lzmir'e büyük bir 
dikkatle alınmış ve derhal kıç
taki bayrak yarıya indırılmış

tır. 

Prensesin cenazi!sinin nakli 
için İzmir vapuru kamilen is
ticar edilmiş olduğundan bü
tün saray halkı İzmire binmiş
ler ve nakli lüzumlu esyada a
lınmıştır. 

lzmir vapuru tam saat onda 
Mısıra müteveccihen hareket 
etmiştir. Gemi buradan Pir.?'yc 
gidecek ve orada Hidiv Abbas 
Hilmi paşa vapurdan çıkacak 
prens Kemaleddin alınacaktır. 

Merhumenin istirahati ruhu 
için kur'anı keı·im tilavet et
mek üzere· vapura bazı hafızlar 
da alınmıştır. 

Küçiik pa:zarda hafif Şemsettin türbe odası bir sencnen 
Uç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım 
müdürlüğüne müzayedeye g;rmek İçin 9 lira teminat a' çe
eile beraber ıh'lb günü olan 16· 7-931 persemLe gilııil saat 
15e kadar encumeni da'miye mür;ıcaatlan. 

• • • 
Pazarlıkla kiraya verilecek olan Kadırga yokuşnda Şehit-

Muhtar paşa medresesi 45 lira aylık ve bir sene müddetle 
talibi üzerindedir. Fıızlasile i.alip olanlarııı 58 lira teminat 
akçesile beraber 27-6·931 cumar!esi günü saat 15 e kadar 
levazım müdürlüğüne müracaatları. ...... 

Molla fenari mahallesinin Tavukpazarı caddesinde cedit 
83 No. ahşap dükkan ankazı hedim ve ra "il masrafı alıctya 
ait olmak üzere pa:ı:arlık suretile satılacaktır. Almak isteyen
lerin şartnamesini görmek üzere baş mühendisli~e müracaat 
ve ihale günii olan 5-7-931 pazar günü sıat 14 de daire 
encümenh e nı~r ·caatJarı iia~ o~unur. 

* * * 

Birinci 14rt: Muhalifin tahıiyeti, 
muhalefet kuracak zatın çok yiik
ıek bir şahsiyeti olmalı. Mazioi, hali 
itibarile bir mevkii bulunmalıdır. 
URlettayin bir politika serseriei bir 
hapiıhan~ gedikliıi 5oyu sopu belir 
siz bir adam devlete, hükümete, mil
lete kartı muhalefet cepbeıi alamaz. 

Bir kısım Mısırlılarla bera
ber Himayei Etfal cemiyeti de ı 
bir çelenk vazetmiştir. 

İ!k mektepler için :üzu:uu olırn 75 ton kmple maden kö
mürü ile l80toı kok kömürü kapalı zarfla münakasıya kon
muştur. Taliplerin şart1ame almak için her gün levazım mü
dürlüğiine miiracaatları 500 liralık teminat m;ıkbuzile şart
name ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale gü
nü olan 16-7-931 perşembe güııü saat 15 e kadar encümeni 
da'.miye vc:·ın!'eri. 

~~- -~~-~~-

Ilı İDENIZDEKI AGRI 
ckser;ya hazimsizlklen ileri gelir 

Muhalif fırka kuramaz. ikinci 
ıart: Muhalifin ilmi, görgüsü kafa
sı olmalıdrr. Milyonlarca İnsanın mu 
kadderatı üzerinde tesir yapacak a~ 
dam orta tahsilli bir cahil, burnu
nun ilerisini göremeyen bir hodbin, 
bir ahmak olamaz. 

Üçüncü şart: Muhalifin ahlakı· 
dır. Vatanı, milleti bin vartadan 
kurtarmıı ve oou mütemadiyen yük
seltmeğe muvaffak olmut yonılmak 
bil~ez bir iman ile çahşan bir fırka 
karımnda muhalefet fırkası yapacak 
liderin bu ftrkayı yafatacak muhalif 
terin çok metin seciyeleri, açık alın .. 

ları, temiz vicdanları olması vatan, 
millet faideoi ujurunda ölümü bile 
seve oeve kabul edecek derin bir fe
ragat sahibi bulunmalan ,arttır. 

N azifi Şerif Bey bu ıartları yaz
clıktıut sonra, bu tartları cami olarak 
bir muhalife bu vatan tesadüf etme 
diğini anlatıyor ve diyor ki: 

- Fakat Efendiler, buna asla 
müsaade edemeyiz, sizin kut bey
ninizin, karanlık yüreklerinizin, süfli 
ihtiroısları tatmin ediJıin diye aziz 
vatanın bir dalını kesmek değil, mil 
yarda bir zerresini feda edemeyiz. 

Üç beş kurut fazla kazanacağun di
ye ayrılık ve feoat tohumu saçmağa 
~lıtan ahmaklara ve serserilere asla 
müıaade ehneyeceğiz, onların yeri 
bu aziz yurdun temiz toprakları de
ğildir. 

ihracat tacirlerimizin 
sey~hati 

Garbın büyük ticaret mer
kezlerindeki ithalat tacirlerile 
temas etmeküzere ihracat tacir 
!erimiz için tertip edilen seya
hat etrafındaki faaliyet gittik
çe ilerlemektedir. Mühim mm 
takalardaki Ticaret odaların
dan birer zatın ittirak etmeleri 
için teşebbüsata girişmiştir. 

Ofis iştirak temennisile lş 
Limited, Sanayi ve Ziraat Ban 
kalarma müracaat etmiştir. 

lstanbul Yedinci icra Memurlu
ğundan: Bir borcun ödenmesi için 
mahcuz bulunan Gün Görmez ve 
Çarşambanın yüzde otuz beşi bhak 
görmez yüzde yirmisi istimale gay
ri salih 28408 kilo tütün birinci a
çık artırmada müşteri z_uhur e~n:ıe 
mesine binaen satılamadıgından ıkin 
ci açık artırma suretile, 27 Haziran 
931 cumartesi günü saat 10 dan 11 e 
kadar Ortaköy'de Taş Merdivende 
Behiye Hanım köşkü namile maruf 
depoda satılacağından talip olanla
rın mahalli mezlcürdaki memuruna 
müracaatları ilin olunur. 

İzmir vapurunun yapacağı ı 
Pire - lskenderiye postasını 
bu defa Ankara vapuru yapmış 
tır. 

Nestle Etiketleri 
Büyük müsabakasının 
23 Haziran keşidesin
de kazanan numero-

lar1n listesidir. 
3137 8639 63037 14332 
6624 75273 69328 40976 78465 

56328 82955 77243 6014 67323 
9770 16133 13887 13379 67272 

41256 15827 63983 85354 87859 
66640 80379 89110 72368 75983 
75829 80093 80670 10322 
65996 7171 56776 903 3724 
M377 10947 64019 40013 11442 
63696 91622 98229 41832 84392 
7368 76840 12440 11428 75533 

41114 11509 97314 69337 84683 
10050 4059 15667 80944 40983 
80729 72605 14870 85749 9386 
41148 6675 10685 3852 72952 
85505 68794 13756 3183 84609 
11017 72180 77212 10750 75119 
82917 11390 8748 91291 876.r;() 
14390 3689 8523 96137 64842 
69965 82327 75227 65997 10003 
56311 94629 98414 14909 87257 
94291 15890 11420 14405 15559 
94402 56847 59428 84578 68718 

5427 89103 7963 82940 56229 
88742 5434 2314 91501 88981 
64821 418~5 98458 92614 75859 
13645 98394 10999 9179 63699 
69619 15938 80282 12123 78814 

3750 40240 68017 8814 67121 
6423 63646 1809 435 

2622 97304 12555 

İstanbul 4 Üncü icra Memurlu
ğundan: Anastaş Bandırmalı Vele
di Y orgi ile Torna Cimula veledi mü 
teveffa İsteryonun madam A. Altı
noğlundan istikraz eyledikleri meba
liğa mukabil vefaen mefruğ Beyoğ
lunda Firuzağa atik Soğancı cedit 
Örtmcaltı çıkmazında atik 23, 25 ce
dit 3 No. lu bir kıt'a arsa otuz gün 
müddetle ihalei evveliye müzayede
sine vazolunarak bin lirada talibi uh 
lesinde olup bu kere yüzde beş zam 
la ve on beş gün müddetle ihalei 
kat•iyc müzayedesine vazolunmus
tur. Hududu sağ tarafı İliya Mariı~o 
apartcmanı, arkası Ahillea Papado
pulo apartımanı ve bahcesi ve sol 
tarafı Konstanten apartııl'.ıanı ve ceb 
hesi tarik ile mahduttur .. Mcsahası 
kayden 192 arşın olup bilmesaha 181 
arşın terbiinde olup halen bostur .. 
Derununda birkaç adet eşcarı ;.,üs
mirc vardır. Kıymeti muhammenesi 
beher arşını 20 lira olup tamamı 
3620 liradır. Talip olanlar kıymeti 
muhammcnesinin yüzde on nisbctin
de pey akçelcrini alarak 929/ 597 
dosya numarasile 11/7 /931 taıihin 
de saat 14 ten 16 buçuğa kadar İs
tanbul 4 üncü icra memurluğuna 
müracaat eylemeleri il§.n olunur. 

~Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi . 

(Herbert N. Gasson) un 
( iDEAL BÜRO) 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiş~ir. 
• 

Bütün İt adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit J..itaphanesi 

MAZON l'i1EYV A TOZU 
bazmi teshil, barsa l farı ağrıs•z 

temizler. Ka ,ı tasfiye eder. 
H:ıfif müleyyin, şekersiz fakat 

içilmesi gayet latif feverani bir 
tozdur. MAZON ismine dikkat 
ve başka markaları reddediniz. 
Taşradan 6 ve 12 şişe · steyen· 

lerdmı posta ücreti alınmaz. o~
posu: Mazon B.otton ecza depo
su Bahçekapı, lıtanbul. 

Ist. iskan müdürlü-
ğünden: 

Tefevvüz eyledikleri emvalden borçlanmış 

ve ipotekli senet alını~ olan m~b~dilleri_n 
borçları için borç senedı vermelerı ıcabettı
ğinden 28 haziran 931 tarihine kadar behem
hal iskan dairesine müracaatla borç senetle
rini vermeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

Deniz Gezmeleri için <. 

KİRALIK MOTÖRLER 
Kömür, mazot, benzin ile müteharrik muhtelif motör 

ve istimbotlar, deniz gezmeleri için müsait şeraitte kiraya 
verilir. Müracaat mahalli: 

lstanbul Liman Şi!'keti umum katipliği 
Sirkeci Liman Han Telefon: 24360 
İstanbul Lim!ln Şirketi İşletme Şubesi - Galata 
Ya'\o ka:>a'lı Haydar Han Tel Beyoğlu 2606 

Umum Müdürlük ~ 

Darül' aceze Müdürlüğünden: 
Darül'acezeye bir senede lıizım on beş bin kilo beyaz ve 

temiz neviden meraş mahsu:ü p:rincin ve üç bin k: o numu
nesi gibi zeytinin kapalı zarf usulile münakasaları 16 temmuz 
931 perşembe günü icra olunacak ve tcklifname!er saat on 
dörtte açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ilk teminat 
akçelerile darül'aceze heyetine müracaatları. 

(Resmi tas fi ye) 
Birinci iflas Memurluğundan• 
Tasfiyesi kararlaştırılan müflis 

kumaş tüccarı TAYİHMAN BİRA· 
DERLERİN Galatada, Topçula,. 
caddesinde k3.in 53 numerolu mağa
zada mevcut yazlık ve kışlık bil
cümle elbiselik kumaşlar 22 Hazi
ran 1931 Pazartesi gününden itiba
ren her gün saat 15 ten 19 a kadar 
pazarlık suretilc satılacağından ta
lip olanların emzkfır tarihten itiba
ren her gün muayyen saatlarda ınÜ· 
racaatlan i13n olunur. 

lstanbul 4 iıncü İcrasindan: Gaze
tenizin 26 Haziran 931 T. ve 1923 
No. lu nüshasının 6 ıncı sahifesinin 
4 üncü sütunundaki ilanda 2517 /931 
yazılacağı yerde sehven 23 /7 /931 di 
ye yazılmış olduğundan 25/7 /93! 
olarak tashihi. 

lıtanbul 7 nci icra Memurluğun
dan: Bir deynin temini istifası zım~ 

nında mahcuz Hane eşyası 25 Ha
ziran 931 tarihine musadif perşemlıe 
günü saat 16 dan itibaren Beyoğlun 
da Katip Mustafa çelebi mahallesin
de Anadolu sokağında 8 numaralı 

apartımanın 3 numaralı dairesinde 

açık arttırma ile sattlacagmdan tali

plerin mahallinde bulunacak memu
runa müracaatları iliin olunur. 

THEO REPPEN VA
PUR ACENTASI 

Norveç bandıralı "ADOUR" va
puru limanımızda olup İstanbul ve 
Marmara limanlarından Anvl""rs 
Rotterdam ve Hamburg ile İ•kan
dinavya limanları için eşyayi ticari
ye tahmil edecektir. 

Norveç bandıralı "ANKARA" 
vapuru 24 Temmuzda muvasalat ve 
İstanbul ile Marmara limanlarından 
Anvers, Hamburg ve İskandinavya 
limanları için eşyayi ticariye tahmil 
edecektir. 

Tafsilat için Galata'da Frenkyan 
Hanındaki acentahğına müracaat .. 
Telefon Beyoğlu 2274 

1 LAN 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke
mesi kararile fesh ve tasfiyesine ka
rar verilmiş olan Beyoğlunda Amba
sadör kahvehanesi şirketi hususiye 
si azasından Hudai Beyin Tahkikatı 
vakıaya rağmen ikametgahı bulun
madığından tasfiyeye ait muamelat
ta kendisinden izahati lizime alına
mamıştır. İlan tarihinden itibareıı 
zirde yazılı yazıhanemize gelmesi 
aksi takdirde tebliğ makamına ka
im olmak üzre keyfiyet ilin olunur. 
Galata Ahit Han 42 avukat Mazhar 

~i!l3 
23 

Senelik icarı: 800 lıra 
Mevkıi ve nevi: 

Şişlide Meci 'iye mahallesinde z· cirl kııyud~ H yül -
dere caddesinde 2812 numaralı Sarandi Çıfiiği 

namiyle maruf, Anbar, depo, kömürlük, )Ogurtha- ~ 

od iM, f nek ahırları ve kümesleri maştemil her ~.:: 
elverişli 78 dönüm arazi. 

Balada evsafı muharrer çiltLk bilmünycdc üç sene l".lfi..l

detıe kı aya veri!eceğ-indcn taliplerin ihaleye müsadif 29-6-931 
pazartesi sut on altıda ubenıize mü acaatları. 

Emlak ve Eytam bankasından 
SATILIK BOSTAN 

Beyoğlunda Fatma Hatun mahallesinde Bostan so'{ağında 
1 No. lı (14454) metre murabbaı viisalinde bir kıt'a bostan 
ve arsa kapalı zarf wulile ve peşin para ile satılıktır Te
minat yedi yüz elli liradır. İbale 6 temmuz 931 pazartes. 
günü Ankaracla Banka idare roeclisi huzurile yaptlacaktır 
Talip olanlar lstanbul, lzmir şubelerimize veyahut Ankarada 
Umum Mill:ürlük Emlak İdaresine müracaatla şartnamemizı 
mütalea ve arzu buyurdukları izahatı alabilirler. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Satılık Çiflik 

İstanbulia Küçük çekmecede lspartakule civarında Turan 
çiftliği namile maruf (3199) dönüm araziyi ve (600) melro 
murabbaı üzerinde muhtelif mebaniyi bavi çiftlik sekiz tak
sitle ve kapalı zarf usulile satılıktır. 

İhale 29 haziran 931 tarihinde Ankarada idare mec'isi 
huzurile yapılacaktır. Teminatı (2,000) liradır. Talip olanlar 
İstanbul, İzmir şube!erim!ze veya Ankarada Umum Müdür
lük Emlak idaresine müracaatle şartnamemizi mütalaa ve 
arzu buyurdukları izahatı alab:Iirler. 

Eml~i ... ve Eytam Bankası İstan
bul şuoesinden: 

Esas 
2S7 

Pazarlıkla satılık bostan 
Mevkü ve nevi 

Büy[k:ıdad:ı Türk Yılmaz sokağında C. 62 No. 47 
dö Üm t O.il ın 

Balat!aki l o>tan pazarlıkla sahlacağından taliplerin 2171931 
perşembe günü saat on altıya kadar şubemize müracaatları. 

Kars Vilayetinden: 
Encümen 157 dir. Vilayetimizin Çidir kazaaında 34290 

lira 70 ğuruş bedeli keşifli bir Kölik konağile bir mektep 
binas! ve üç adet memurin evinin yeniden lüzumu intasına 
13-6-931 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya vaz'ına karar verilmiştir. Münakasaya ikti
darı mılisine itimat edilenler kabul olunacağından talip 
olanların bedeli keşifin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temina
tı muvakkate akçesini müstashiben tarihi ihale olan 2 tem· 
muz 931 perşembe günü saat 16 ya kadar Kars encümeni 
daimi ve şeraiti münakasayı anlamak ve daka ı:iyade taf
silat ve malümat almak istiyenler Nafıa baş mlihendisliğine 
müracaatları ilan olunur. 

Yeni çıkan ala 
BAH E 
BÖMONTI 

ecrLlbc etliniz. Emsali arasında bu nefa,ette hiç bir nkı yoktur 

Kilosu 200 Kurustur. 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde 

30 50 60 100 200 kuruşa satılıyor 

•••••Her yerde arayınız 

Pendik serom 
müdürlüğünden: 

laboratuvarı 

( 440 Baş ) Dana münakasası 
Pendik serom darlllistihzarı için mübayaasına lüzum goru

len 440 bat yerli ve yerli kırım danası kapalı zarf usulile 
12 temmuz 931 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte 
ihalesi icra olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Şart
namesini görmek istiyenler her gün pendikte müessese mü
dürlüğüne müracaat eylemeleri 've mlinakaııaya iştirak etmek 
isteyenlerin de ye\'m ve saati mezkiırda Fındıklıda Güzel 
.an'atlar ekademisi dahilinde yüksek mektepler muhaıibi 
mes'ullüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

Nakliyat münakasası 
Bir seaelik deniz nakliyatı 14 temmuz 931 salı günü saat 

10 da ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile münakasaya 
konmUftul'. Taliplerin şartnameyi almak üzere mübayaat ko
ıniıyonu kitabeti.ne muracaatları. 

' 
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1931 Türkiye güzellik Kra
içesi inci di~li 
NAŞİDE SAFFET HANIM 
kullanmakta olduğu "BIOKS,. 
dif macunu ile diş fırçasın
dan ıonderece memnun kal
dığını beyan etmektedir. 
BİOKS diı macunu ile 

fırçaları Türkiye mt ta
bipleri cemiyeti tarafın
dan tavsiye edilmektedir 

ORIENTMARE 
AGENZİA iT ALIANA 

MARITTIMA 
ltalyan dandıralı ( FEDE

RAZIONE) vapuru 2S Hazi
ran da limanımıza muvasalat 
ve ( Napoli, Baraelona, Mar
silya, Cenova ve livuru ) 
için emtiai ticariye tahmil 
edecektir. Tafıillt Galata'da 
F renkyan hanındaki acıınta
lığa müracaat. 
Telefonı Beyoğlu 2274 

NAİM VAPURLARI 
fzmir poataaı 

Hafialık lnkı ve ıürat postası 

ADNAN 2sv?a~i~an 
Perşembe fg0;e G.~ 
lata rıhtımından hareketle 
• 1oğru İzmi're ve pazar günü 
lzmir'den lstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karşısında Site Fran
sez hanında No. 12 Acanta
sı: Şarl Sumaya mliracaat. 

Tel. B. O. 1041 

• 
Seyrisefain 

Merkez acentası: Galata 
Köprüba,ı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
darzade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
(Karadeniz) 25 Haziran 

17 de 

MERSiN POSTASI 
(Konya) 26 Haziran 10 

da Galata Rıhtımından kal
kacaktır. 

Bartın postası 
Asri her türlü techizatı 

haiz birinci ve ikinci kama
ralarla güverte yolcuları için 

1 
mahfuz mahalleri ve ayrıca 
ıiks kamaralar ve salonları havi i 

BURSA::p~4 
hazı-

ran 931 Çarşamba gü

nün saat 19 da Sirkeci rıh
tımından hareketle Ereğli , 
Zonguldak, Bartın, Amasra, 
ve Cide'ye bir gecede azimet 
ve aynı iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir. 

Vapurda ehven fiatla mü
kemmel büfe ve yemek var
dır. Fazla tafsilat için Gala
ta'da Küçük rıhtım hanında 

ic!arehaneye müracıat. Tele
fon Beyoğlu 913 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 

2ltC:rl:an PAZAR 
günü akşamı 17 de Sirveci 
nhtımmdan hareket ecle
c ~ ktir. 

Üs'tüdn Hab sinemasınl a 
Çarın Yav!rİ mümess]i İvan 
Moj~kin gelecek program 
ateşten göm'ek. 

lar pek iyi surette en mükemmel 

Gramofonlara 
tahvil edilebilir. 

Plakların intişarı için 

8) r P B 1 L 1 P 1 P 1 K · U P' u 
( Elektrik Diyafragmi ) il!ve etmek kafidir. 

Elektrikle doldurulmuş plAklar en iyidir. Fakat 
bunlar bu PiK- UP ile daha mllkemmel çalıııabilir. 

PiK - UP adedinin fiatı 15 liradır. PİK - UP 
takımı ( kutuda ) 27,50 liradır. 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire,. bit, güve ve emsali haşerat telılikd' hastalıklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaç1rır, rahahnızı 

KURUŞA 
Ha,erattan ve haıtalıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. ı-·A YDA haşaratı yumurta ve 

tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Tllrk amelesi 

Fenni bilumum otomobil boyası 
döşeme atelyesi 

ve 

ve 

• 
F©ırt 

Resul 
~©>Vca\ 

Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 

Atelyemizi ziyaret etmeden evvel baıka yere mliracaat etmeyiniz. 
)..- Taksim kışlası geçidi No. 9 

•• •• 
BUYUK 'TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 
25,000 - 15,000 . 10,000 

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

JANT ZEN 
şu fevkaladeliği hoiz bulunmakdadir-: .. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Samsunda~ i kıta atın ihti 
yacı olan koyun ve sığır et: 
kapalı zarfla ve ayrı ayt 
şartnamelerle münakasayı. 

konmuştur. ihalesi 1Temmuı 
931 çarşamba günü Samsun
da askeri satınalma komis
yonunda yapılaCJklır. Talip
lerin şartnameyi görmek üz
re Fındıklıda hey' etiroize ve 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzre teminatla
rile birlikte Samsunda mez
kur komisyona müracaatları. 

* * * İstanbul ve civarınd:ıi:i 
askeri kıtaat ve müessesahıı 
Ekmek, Erzak ve saire kara 
nakliyatının daha ucuz fiatla 
nakline talip çıktığından 
24 haziran 931 çarşambıı 
günü saat 14 te FmdıklıJa 
heyetimizde pazarlıkla ihı::,.. 
si yapılacaktır.T<'liplt'r.n ,a·t· 
nameyi beyetimizr1e giir"Dt" 
leri ve ihale saa~inden evv.:l 
teminatlariyla ha7.ır bı.ı'ıın

maları. 
4 ... .,. 

ve Türk parasile yapılmış olup daha müe.air, daha mühlik olduğu gibi yan yarıya ucuzdur. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve litiftir. İnsanlara ve çocuklara zaran yoktur. Bütün 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, Hilaliahmer, yatı 

mtek
11
teplyeri

1
, vapkur

1
kum

1 
panByaları,h Devle

1
t demirb yolları, Amerik~ll' ForFdAYku0mApa?y~sı, 1büyu

1
··k ı, 

o e er, a ova ap ıca arı, ursa anıam arı ve ütün müessesatı mı ıye ıstima ey er. 
FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip l:ayıltmaz. Kat'i alarak öldürür, 

ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş bin bin lira tazminat verilir. 

ZERAFET .. ! 

}{ENK ..• 

BtÇıM .. 1 

Farkı fiatı taahhüdünü ifa 
edemeyen müteahhide ııil 
olmak üzere Jlazarlıkla ,,.u. 
zayedeye çıkarılan ve ~aliiıİ 
çıkmıyan 14: 18 bin ki!o be
yaz ve haki beı: kırpıntıları 

25161931 perşemhe günü ~a:ıt 
on t!örtte Fınd,lr?ıda hey' !t' · 
mizde pazarlıkl.ı •atılac ;k
tır. Taliplerin kırpıııtıları E
yüpte askeri dikim evb :!" 
ve şartnamesini &ey' etinı.zle 
görmeleri ve ihalı. s:ıatinrcıı 

evvel teminatlarile haz•r bu· 
lunmaları. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldırmayalım. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Has ecza deposu. 

Senede 5000 Lira Mükafat 

Tt~RlNi tUV.tl 
1931 

Asgari 5 Lira Mevduatı Buluna17 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 N~san ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya 

• 

~ştirak Ederler 

Istan bul Konservatuvarı 
Müdürlüğünden: 

Şehir bandosuna yeniden talebe alınacaktır. Mektep ley
lidir. Taliplerin on üç ile on yedi arasında olmaları laz:m· 
dır. Şeraiti anlamak üzre salı ve cumartesi günleri saat bir
den beşe kadar Şehzadebaşındaki Kons~rvatuvar müdiriv.!
tine müracaat edilmesi. 

DEVRREDILECEK 
iHTiRA BERATI 

"Hidrokarbon yağ tahviJi" hak~ 
ksndaki icat için Sinai müdiriyeti a
liycıinden istihsal edilmiş olan 2S 
eylül 1929 tarih ve 824 numaralı ih
tira beratı bu kefe ba!kasına ferağ 
veyahut icara verileceğinden mez
kur ihtirayı satın almak veyahut is
ticar etmek arzusunda bulunan ze. 
vatın lstanbul Bahçe Kapı Tat Han 
No. 43 - 48 de mukim H. W. !STOK 

l Efendiye müracaat etmeleri. 

Blı aı·nl1. nıotyosında neleri arıucderı.ini'? 
Aı.ı-1 .t.eraf"t? lırir renkler 7 Mukemmel 

Lt\:im? işle bu me7ayah11· .lınt;ı?en·de loınaınen 

h~t·e !'>Üın llliı Jln'İf bulunduğun~Jan, Jant.ııen b4J.o 

)le bir ragbete mazhar olınuşdur. 

Aıl~ıokra!>ıi ~h'minin teceınıni\ etliği Deau. 

vi1Je 1 Le Toıuıuc:ı, \'t: l~ido phıjl•rında Jantzen 
nlayosın:a ~o ... terllen rıjlıeti tasnii cdetJIJh~inia. 

Hu. nıun el)lallı }ündt:n ıuannH ohııakla "4llCU• 

diniıJ ~ıcalc lutar, ,.c çabuk kuruduAu 1lbJ1 

Jantzen'nin •ale:ı.IH•i• ohn•!liı "erbeı1 \it! und• 
olırak )'Uıebilnıcniıi lemin ccter. 

Bu son nloda Jantıeni si.ıe en 1• .. 11• mal• 
ıalardan talep ediniz. 

Kırmıfl dtni• 

lfaııflır. 

kuı moycuuuun •ldmeh /or' -

,. , . , 

? • 

WOSPHATllE FAllERES 
(FOSFATIN .FALIER) 

l;OCUKLARIN EN llÜIE•lllEL GIDASIDIR. 
? tncl. 8 inci ayd~n ıtıbaren; memeden kesme r.em·l 
anlarında ve ne~viJ nüma esnasında lluUanılı,.. Dit 
eilrmeslnl ve kemiklerin tetekkUIUnü teehıl eder. 
Sıhhat ve kuvvet bah, eyler 
He,. çocutun hotuna gider bl• ar•d•d•r'" . \ --'· QUAI AULAGNıER. ASNıERES - PARIS (FRANCE) 

Istanbul P. T. T. Baş müdür
lüğünden: 

İstanbul, Galata, Seyyahin şubesi, Beyoğlu ve Pangaltı 
arasında cari motosikletli telgraf nakliyab kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Münakaıa 4 temmuz 931 cumar
tesi saat 14 te yapılacaktır. İsteyenlerin şartnameyi görmek 
için her gün B. M. lllk kalemine ve münakasaya iştirak 
için d11 kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedelin ylizde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate 
akçe ve ya mektubu ile yukarda yazılı gün ve saatte Baş 
mi1dürlükte müteşekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
8 oyo{{lu Tünel 

"'"'"' 
Maraştaki kıtalltm iJ:;iy~cı 

olan un ve sade yağı l:apı:.lı 
zarfla ve ayrı ayrı şac~nanıe · 
lerle münakasaya lconmuş'11l· 
ihalesi 8 temmuz !131 ;ar 
şamba günü saat lo da M,
raşta askeri satınalma kom;s
yonunda yapılacaktır. Taliır 

lerin şartnameyi görllııd: üt• 
re Fındıklıda heyetimize v~ 
şartname almak ve teblifle
rlni vermek üzre teminatla· 
rile birlikte mezkür konıis• 
yona müracaatları. 

* • 
Edremit ve civarındaki kı-

taat ve mücssesat ihtiyacı 
için meşe kömürü ve odun 
kapalı zarfla münakasayı 
konmuştur. ihalesi 11-7-931 
cumartesi günü saat 14 te 
Edremitte askeri satınalnıa 
komisyonunda yapılacaktır· 

Taliplerin şartname almak ve 
münakasaya girmek üzere te
minatlariyle mezkür komis• 
yona müracaatları. 

NAKİL 
( Koninklijke Neder· 
landache Stoomboot 

Maatachappij ) 
Compagnie Royale Neer· 
landaise Amsterdam vapu
ru kumpanyasının İstanbul 
aceştalığı bir temmuzdan 
itibaren Galata'da Arapyaıı 

Hanında birinci katta 

ENRICO SPERCO 
ve MAHTUMU 

vapur acentalığına nakil 
olunacaktır. 

Telefon: Beyoğlu 2999 _ 

Sahir opereti 
Beşiktaş Büyük parktıı 

bu akşam Lale devrinin soıııı 
komedi, karagöz. 


